
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆ 
การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดววามสามารถใน
การแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรวต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดววามสามารถในการ
แข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโวรงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้
และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาวเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเปูาหมายส าวัญ 
และขณะเดียวกัน ๕ ปีต่อจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการ
ใช้นวัตกรรม วุณภาพวน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยน าในการสร้าง
ววามเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างววามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้
ววามส าวัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาวให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาวการเงิน และดูแลวินัยทาง
การเงินการวลัง ววบวู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างววามเข้มแข็งให้ กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาว
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับอนาวต   

การขับเวลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 
เทวโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ
วุณภาพของก าลังวน และววามวิดสร้างสรรว์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ววบวู่ไปกับการ
เพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิตัลและ
เทวโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น ก็ให้ววามส าวัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลว่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาวบริการเข้ากับการว้าและการเตรียมววามพร้อมของภาวบริการให้สามารถรองรับ
การแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ SMEs รวมทั้งการสร้างสังวมผู้ประกอบการที่
ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงววามต้องการของผู้บริโภวอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากล
ของสินว้าและบริการที่สูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้วนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
เพ่ือลดววามเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เพ่ือสร้างววามเข้มแข็งของแรงขับเวลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการ
เพ่ิมรายได้ต่อหัว  

๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม ่



๘๐ 
 

๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างววามเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน
การวลัง และการพัฒนาเวรื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดววามสามารถในการแข่งขัน
ของภาวเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการว้าการลงทุน ดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลว่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
สินว้าและบริการ 

๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าวัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการววามเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้ฐานการ
ผลิตภาวเกษตรและรายได้เกษตรกรมีววามมั่นวง 

๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินว้าเกษตรและอาหารของไทยมีววามโดดเด่นในด้านวุณภาพ 
มาตรฐานและววามปลอดภัยในตลาดโลก  

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าวัญเดิมให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาวตที่ใช้เทวโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของววามเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ๆ ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยววามสะดวกทางการว้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพ่ิมขีดววามสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังวมผู้ประกอบการ  

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดววามสามารถในการ
แข่งขันของภาวการผลิตและบริการ การว้า และการลงทุน  

๑.๒.๘ เพ่ือสร้างววามเข้มแข็งขององว์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ ๑๙.๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาวรัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
และ ๗.๕ ต่อปี ตามล าดับ 



๘๑ 
 

ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาวรัฐและเอกชน 

เป้าหมายที่ ๓ มูลว่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ 

ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลว่าและปริมาณการส่งออก 

เป้าหมายที่ ๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๒.๕ ต่อปีและผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

เป้าหมายที่ ๕  กรอบอัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ หนี้สาธารณะวง
ว้างณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกินร้อยละ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อ GDP 

ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟูอ 

ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะ  

ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัด 

เป้าหมายที่ ๖   การลงทุนจากววามร่วมมือภาวรัฐและภาวเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) ในการพัฒนาโวรงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

ตัวชี้วัด ๖.๑ แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโวรงการโวรงสร้างพ้ืนฐานด้านวมนาวมขนส่ง 

เป้าหมายที่ ๗  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 

ตัวชี้วัด ๗.๑ จ านวนการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสีย
ภาษีเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ ๘   อันดับววามสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับววามสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 

๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมายที่ ๑  ภาวเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาวรัฐ) 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ  

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาวเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

เป้าหมายที่ ๒  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อ
วรัวเรือน ในปี ๒๕๖๔ และพ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔  

ตัวชี้วัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 

ตัวชี้วัด ๒.๒ จ านวนพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๓  มีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน ๑๕ พ้ืนที ่

ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 



๘๒ 
 

เป้าหมายที่ ๔  ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาทและอันดับ
ววามสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI)
ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๓๐ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับววามสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 

เป้าหมายที่ ๕ สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 
เมือ่สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ 

เป้าหมายที่ ๖   เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย (๑) ปรับเพ่ิมอันดับ 
ขีดววามสามารถในการแข่งขันในภาวการเงิน (๒) เพ่ิมวะแนนทักษะทางการเงินของวนไทยเท่ากับวะแนน
เฉลี่ยของโลก (๓) ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๒ และ (๔) เพ่ิมปริมาณการใช้บริการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ วรั้ง/ปี/วน 

ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดววามสามารถในการแข่งขันในภาวการเงิน 

ตัวชี้วัด ๖.๒ วะแนนทักษะทางการเงินของวนไทย 

ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ  

ตัวชี้วัด ๖.๔ ปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างววามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟูอ และแรงกดดันต่อภาระการวลังที่มากเกินววร มีการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย 

๑)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร 
และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศเพ่ือให้งบประมาณภาวรัฐสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ และลดววามเหลื่อมล้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยให้มีการก าหนด
กรอบการจัดสรรงบประมาณในระยะปานกลางที่มีววามชัดเจน การจัดท างบประมาณเชิงบูรณาการและเชิง
พ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพและสอดวล้องกับเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ปรับปรุงกลไกการจัดท า
งบประมาณที่มีถ่วงดุลอ านาจและระบบการพิจารณาอย่างรอบวอบวรบถ้วน ซึ่งจะท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เพ่ือให้งบประมาณสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ 

๒)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้
มีงานท าในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีที่ถูกต้องและวรบถ้วน โดยววรเร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาวรัฐ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้งบุววล
และผู้ประกอบการที่ได้มีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และเร่งรัด ระบบการให้ววาม
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในลักษณะที่เป็นการให้ววามช่วยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซึ่งเป็นการ
วัดกรองเปูาหมายผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้ระดับรายได้เป็นตัวก าหนด   
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๓)  ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ โดยเร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีหรือ
ว่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงการเก็บภาษีหรือว่าธรรมเนียมจากการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ 

๔)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลด
ภาระการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาล เร่งถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและว่าธรรมเนียมบางประเภทที่รัฐบาล
จัดเก็บให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือให้องว์กรปกวรองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม
สอดวล้องกับสภาพปัญหาและววามต้องการของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องว์กร
ปกวรองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่นให้มี
ววามพร้อมในการด าเนินภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕)  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่
มีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีวุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม ส่งเสริมววามร่วมมือระหว่างภาวรัฐและ
ภาวเอกชนทั้งในด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างมูลว่าเพ่ิมในทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งใช้
เวรื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุนเพ่ือลดววามเสี่ยงทางการวลังของรัฐบาล 

๓.๑.๒  การพัฒนาภาคการเงินโดย 

๑)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการด าเนิน
มาตรการทางการวลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบัน
การเงินให้มากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/E-Payment) 
และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทวโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนา
โวรงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การวุ้มวรองผู้ใช้บริการ ระบบการ
ก ากับดูแล และพัฒนาบุวลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโวรงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังวม ทั้งนี้ จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างววามเข้าใจ เพ่ือสร้างววามเชื่อมั่นในการใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาวธุรกิจและประชาชนทั่วไปววบวู่กันไป  

๒)  ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเวรือข่ายววามเชื่อมโยงของ
ระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ทั้งสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองว์กรการเงินฐานราก 
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมทั้งทางด้าน
การออม การลงทุน สินเชื่อ ประกันภัย การช าระเงินและการโอนเงิน ทั้งนี้ จะต้องสร้างววามเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มองว์กรการเงินชุมชน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ววามสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเพ่ื อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และยกระดับองว์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพให้มีฐานะทางกฎหมาย เพ่ือให้องว์กรการเงิน
ชุมชนเป็นกลไกส าวัญในการสนับสนุนการออมเงิน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาวุณภาพชีวิตทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังวมให้วนในชุมชน ขณะเดียวกันภาวรัฐต้องให้ววามส าวัญกับการให้ววามรู้ทางการเงิน
และสร้างวินัยทางการเงินเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด และรู้เท่าทัน และ
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มีทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุววลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการกู้เงินนอกระบบ ววรมีการจัดท า
แผนแม่บทในการสร้างววามรู้ทางการเงินให้กับประชาชนที่ก าหนดแนวทางด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ และมีการบูรณาการด าเนินงานจากทุกภาวส่วนทั้งหน่วยงานภาวรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ววรก าหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งจัดท า
แผนงาน/โวรงการสร้างววามรู้และวินัยทางการเงินให้กับประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างววามรับผิดชอบต่อสังวม
และผู้ใช้บริการ 

๓)  พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดวล้องกับววามต้องการและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีววามกว้างและววามลึกมากขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโวรงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศโดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองววาม
ต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการหลักประกันการด ารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกร ที่
ต้องการเวรื่องมือในการประกันววามเสียหายพืชผลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่กลุ่ม 
SMEs ที่มีววามต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ Venture Capital หรือ Crowd Funding 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่
สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างววามเสี่ยงทางการวลัง โดยการก าหนด
บทบาทภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งให้ชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบ
ประเมินผลระหว่างภารกิจปกติและภารกิจตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ให้ว านึงถึงเปูาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินนโยบายเป็นส าวัญ และปรับปรุงระบบการบริหารภายในองว์กรโดยใช้เทวโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้มี
ววามทันสมัย ยืดหยุ่น วล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุวลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับบริบททาง
การเงินที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างววามเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาวเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการว้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
อันจะน ามาซึ่งววามเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 

๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (๑) พัฒนาและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้โดยให้
ววามส าวัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและ
ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และมีการผันน้ า
จากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินววามต้องการเข้ามาเติมในเข่ือนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยให้เพียงพอกับ
การท าการเกษตร การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาวเกษตรระดับลุ่มน้ า และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า
เพ่ือการเกษตร (๒) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท ากินของ
เกษตรกรให้มากขึ้น โดยผลักดันการจัดท าพระราชบัญญัติวุ้มวรองพ้ืนที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นวง 
รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดวล้องกับ
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ศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ า และววามต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มี
ววามอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตวุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราวาที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ (๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช 
สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดวล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือสร้างมูลว่าเพ่ิมให้สินว้าเกษตรมีววามปลอดภัย  และตอบสนองต่อววามต้องการของกลุ่มผู้บริโภวที่
หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ทางเลือกและก าหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเวร่งวรัดและ
เหมาะสม โดยให้ววามส าวัญกับ (๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์
น้ า เทวโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเวรื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดวล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ และ (๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการ
ผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 
อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทวโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 

๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินว้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงาน
ทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรองวุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการก ากับดูแลให้มีการบังวับ
ใช้กฎหมายเพ่ือรักษาวุณภาพมาตรฐานสินว้าเกษตรและอาหารอย่างเวร่งวรัดและต่อเนื่อง (๒) ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย โดยให้ววามรู้ด้านกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินว้าเกษตรและอาหารส าหรับ
ผู้บริโภวเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินว้าเกษตรอินทรีย์ สินว้าฮาลาล และสินว้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และ (๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้างแรงจูงใจใน
การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการวลัง การส่งเสริมการผลิต การ
ยกระดับราวาสินว้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินว้าเกษตรที่ใช้สารเวมี  ตลอดจนมาตรการส่งเสริม
การตลาด การสร้างววามรู้ววามเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภว การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และ
การพิสูจน์ตรวจสอบวุณภาพสินว้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง
การจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีววามพร้อมและเหมาะสม และ
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 
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๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดย  
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่มูลว่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนววิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้าง
ววามเข้มแข็งให้วรอบวลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่และขยายผลเชื่อมโยงเวรือข่ายระบบการผลิต 
การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาวอุตสาหกรรม ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเวลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การ
ลงทุนแบบววามร่วมมือภาวรัฐและภาวเอกชน (PPP) และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีววามรับผิดชอบต่อ
สังวมและมีววามเป็นธรรม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่ง
ส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูงในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต
และเวรื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนา
โวรงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนส่งเสริมการท าเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องว์ววามรู้ ววบวู่กับการวางแผนและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ มีววามเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และวุ้มว่ามากที่สุด รวมทั้งว านึงถึง
ระบบนิเวศ  การพัฒนาสินว้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่
ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท า
ประมงอย่างยั่งยืน (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการ
เก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่การผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลว่าเพ่ิมสินว้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดวล้องกับววาม
ต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการสร้างเวรือข่ายววามร่วมมือทั้งภาวเกษตรกร ภาวเอกชน และภาวรัฐ  
(๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดวล้องและเชื่อมโยงกับ
ววามต้องการของภาวอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลว่าและววามต้องการของผู้บริโภวในตลาด เพ่ือ
สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาว และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิต
ภาวเกษตรกับภาวการผลิตอ่ืน เช่น ภาวบริการและการท่องเที่ยว เพ่ือลดการพ่ึงพิงการส่งออกสินว้าเกษตร
และเพ่ิมมูลว่าทางการเกษตร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อ
ขายสินว้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัย
ทางการเกษตรล่วงหน้า และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเป็นแหล่ง
ผลิตวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลว่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาวอาเซียน 

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร มีส่วนร่วมวิด
ร่วมท าและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน โดยภาวรัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เชื่อมโยงการด าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่ (๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเวรือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเวลื่อน และการปรับกลไกและโวรงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท า
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองว์ววามรู้การสนับสนุนเงินทุนใน
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ลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเวมีก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเวมีการเกษตรให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้สารเวมีการเกษตรอย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ โดย (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร ให้มีววามถูกต้อง 
แม่นย า เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดน า รวมถึง
การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทวโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนา
ระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตวืนถิ่น การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาวปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
เกษตรกรที่มีววามรู้และมีววามสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่
สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก การสนับสนุนการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็น
ผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูป และเปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท า
การเกษตร มีทัศนวติและววามต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก ตลอดจนการสร้าง
ว่านิยมที่ดีและการสร้างววามมั่นวงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา 
ววบวู่กับการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้จากอาชีพนอกภาวเกษตร รวมถึงการสร้างองว์ววามรู้และเข้าถึง
เวรือข่ายพัฒนาววามรู้ด้านเทวโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการววามรู้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
องว์ววามรู้เทวโนโลยี และ (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้าน
สารเวมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน และกฎหมายด้านอาหาร เป็นต้น 

๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนด
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเวลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง
ก าหนดอุตสาหกรรมอนาวตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่
สังวมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ววามก้าวหน้าทางเทวโนโลยี การปรับตัวเข้าสุ่ยุว
อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเวลื่อนโดยเทวโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 
พิจารณาจาก ๒ มิติ วือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลก และศักยภาพในการ
แข่งขันท่ีแท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรม
ทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้   

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  โดยการพัฒนานวัตกรรม เทวโนโลยี และววามวิด
สร้างสรรว์บนพื้นฐานของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ (๑) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาวต อาทิ ยานยนต์ไฟฟูา (๒) อุตสาหกรรมไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเวมีภัณฑ์ที่สามารถต่อยอด
การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเวมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนา
เป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรว์และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานต่อยอดสู่



๘๘ 
 

อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลว่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุน
มนุษย์ อาท ิอุตสาหกรรมสร้างสรรว์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่ เป็นฐานรายได้ส าคัญของ
ประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทวโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังวมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพบุวลากรใน
ภาวอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองว์ววามรู้เทวโนโลยีเดิมไปสู่ การใช้และพัฒนา
เทวโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้น และสร้างมูลว่าเพ่ิมของสินว้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ววามวิด
สร้างสรรว์และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท างานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาวอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุวลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมววาม
พร้อมของบุวลากรที่จะเข้าสู่ภาวอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาวีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืน
ที่เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทวโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ
สามารถต่อยอดเทวโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้ 

๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลว่าตั้งแต่ภาวเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ  อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยนววามรู้ พัฒนาบุวลากร/แรงงาน และ
ท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน  โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงววามร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นวลัสเตอร์ รวมทั้ง
การสร้างกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
วัตถุดิบต้นน้ าภาวเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินว้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงว์
หรือววามต้องการของตลาดเป็นกลไกส าวัญในการผลักดันการสร้างมูลว่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลว่าท่ีเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาวอาเซียน และ
ขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลว่าของโลก  
โดยการอ านวยววามสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของ
ไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนที่เปูาหมายในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาวอาเซียนทั้งในด้าน
วัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการว้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้าง
โอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาว รวมถึงการพัฒนาโวรงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภวในพื้นที่เปูาหมายและระหว่างประเทศด้วย 

๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศโดยสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินว้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีมาตรฐาน ววบวู่กับ  
การยกระดับมาตรฐานบังวับขั้นพ้ืนฐานทั้งสินว้าที่ผลิตภายในประเทศและสินว้าน าเข้าเพ่ือสร้างปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาวุณภาพมาตรฐาน
ของสินว้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาววามรู้ววามเข้าใจของผู้บริโภวในประเทศในการให้ววามส าวัญกับการบริโภว
สินว้าท่ีมีวุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินว้าให้
มีวุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินว้าที่มีมูลว่าเพ่ิมสูง
มากขึ้น เช่น สินว้าอุตสาหกรรมสร้างสรรว์ สินว้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ววามส าวัญ
กับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินว้าท่ีรองรับวิถีชีวิตของวนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภวท่ีมีก าลังซื้อสูง เป็นต้น 
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๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาวต และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้ เทวโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
ตอบสนองต่อววามต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับววามต้องการรูปแบบใหม่ในอนาวต โดยให้
ววามส าวัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานววามเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพใน
ปัจจุบัน ได้แก่(๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาวการผลิตและ
บริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงว์ใน
ประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาวต (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน  โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันววร
เร่งวางระบบและพัฒนาบุวลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเวรื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยใน
ระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเวรื่องมือที่มีปริมาณววามต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทวโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อน 
เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกัน
ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทวโนโลยีส าหรับการผลิตเวรื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับววามซับซ้อนมากยิ่ง ขึ้น (๔) 
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสร้างววามม่ันวงด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลว่าเพ่ิม
ของสินว้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ววามส าวัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานการ
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาวต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าวัญ ดังนี้ 

๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการ
ก าหนดและขับเวลื่อนแผนการพัฒนาก าลังวนเพ่ือปูอนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาวตเปูาหมายทั้งระยะเร่งรัดและ
ระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาวรัฐ ภาวเอกชน สถาบัน การศึกษา 
และสถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาวต
อย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีววามยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลัง
แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ อุตสาหกรรม ให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าวัญ
ส าหรับอุตสาหกรรมอนาวต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาวเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบ
การศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุวลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาวตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์  
ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังวนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังวนเปูาหมาย รวมทั้งววามรู้ ทักษะ และ
วุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับววามสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาวตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบ
การพัฒนาบุวลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาวตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือสร้างววามพร้อมของโวรงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพทั้งด้านการวมนาวมขนส่ง  
การบริหารจัดการน้ า ระบบโวรงข่ายโทรวมนาวมและการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งโวรงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบและ
การบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทวโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทยการสร้างและ
พัฒนาศูนย์วิจัยและทดสอบกลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาและการใช้
เทวโนโลยีสมัยใหม่ในอนาวต  

๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” (Make or Buy) เทวโนโลยีส าหรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาวต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพ
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ด้านเทวโนโลยีระดับสูงเพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทวโนโลยีจากเจ้าของเทวโนโลยีให้กับบุวลากรและผู้ประกอบการ
ไทยอย่างจริงจัง ทั้งโดยมาตรการภาวบังวับและภาวสมัวรใจ เช่น การก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่มีองว์ววามรู้และเทวโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยร่วมทุนหรือร่วมวิจัย
พัฒนาเทวโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอ านวยววามสะดวกและจูงใจ
ให้มีการจ้างงานบุวลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทวโนโลยีเปูาหมาย เป็นต้น 

๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
อาทิ ด้านการส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม ด้านการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้านการให้การรับรอง
และทดสอบมาตรฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุวลากร โดยต้องให้ววามส าวัญกับการอ านวย
ววามสะดวกและววามสอดวล้องกันของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สังวมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างววามเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการเกื้อกูลกันเพ่ือววามสมดุล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังวม และสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพ ทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การ
ท่องเที่ยว บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การว้าส่งว้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและซ่อมเรือ 
และบริการสาธารณูปโภว เป็นต้น โดยส่งเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ 
เสริมสร้างววามเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นพลวัต พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและก าหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาวบริการตามมาตรฐานสากล 
ยกระดับวุณภาพให้สนองตอบต่อววามต้องการของตลาด และพัฒนายกระดับโวรงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดววาม
เชื่อมโยงกันทั้งภายในและระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยววามสะดวกแก่ธุรกิจ  รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน านวัตกรรมใหม่ๆ ที่ว านึงถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนไปใช้ในการ
พัฒนาสินว้าและบริการ  

๑.๒) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
เช่น บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การศึกษานานาชาติ 
ธุรกิจบันเทิงและวอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และบริการวิชาชีพ ให้ก้าว
ไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทวโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ  Cloud Service แอพพลิเวชั่น
ทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างววามเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและ
กระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยก าหนดให้มี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเวลื่อนยุทธศาสตร์ภาวบริการของประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ บูรณาการววามร่วมมือจากทุกภาวส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาวรัฐ ภาวเอกชน และภาว



๙๑ 
 

ประชาสังวม เพ่ือร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาวบริการทั้งระบบ ววบวู่กับการก ากับ ดูแล และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและเปูาประสงว์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดตั้ง
วณะกรรมการและวณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ขับเวลื่อนการพัฒนาภาวบริการในภาพรวมและธุรกิจ
บริการรายสาขาท่ีมีศักยภาพ  

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยด าเนินการ (๑) ส่งเสริม
การสร้างมูลว่าเพ่ิมให้กับสินว้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่ง
ววามเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวเชื่อมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการ
กระจายรายได้ไปสู่วนในชุมชนและท้องถิ่นท่ัวประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ว านึงถึงขีดววามสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดววามสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรว์ที่ มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยววุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มวลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของ
พื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามววามต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยว
กลุ่มมุสลิม (๓) ฟ้ืนฟูววามเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก (๔) ด าเนิน
กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปูาหมาย ทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้น
นักท่องเที่ยววุณภาพ เพ่ือให้สอดวล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดววามวุ้มว่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่วุ้มว่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้วนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพ่ือลด
การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุวลากรในภาวบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม
มัววุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบวมนาวมขนส่งให้เกิดววามเชื่อมโยงกันเป็น
โวรงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท า
และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดย (๑) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการส าหรับอนาวต โดยให้ววามส าวัญกับการบูรณาการหลักการและการบังวับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีววามสอดวล้องกัน เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การอ านวยววามสะดวกและการ
พัฒนาภาวการผลิตและบริการได้ตรงตามทิศทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของ
ประเทศให้สอดวล้องกับสภาวการณ์และการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากล และ (๓) ส่งเสริมให้วนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุววล 

๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกใน
การบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาวส่วนทั้งภาวรัฐ 
ภาวเอกชน สถาบันการศึกษา และภาวประชาสังวม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
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๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬาเนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อการสร้างวินัย จิตส านึก ววามสามัววี และน้ าใจนักกีฬา รวมทั้งสร้าง
วุณว่าและวุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างววามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจาก
กิจกรรมและธุรกิจบริการที่เก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงววรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา
ให้วรอบวลุมทุกมิติและวรบวงจรเพ่ือสร้างมูลว่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ย วข้อง
กับอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเวรื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพ่ือให้
อุตสาหกรรมกีฬาสามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย (๑) 
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬา
ระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (๒) ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่
เชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬา  (๓) 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงววามส าวัญ
ของการกีฬา และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากข้ึน 

๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิดววามเป็น
เอกภาพในการขับเวลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงววรปรับโวรงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการใน
รูปแบบวณะกรรมการระดับชาติเพ่ือท าหน้าที่จัดท าและขับเวลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ  
(๒) ส่งเสริมการด าเนินการของภาวรัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (๓) จัดตั้งสถาบัน
เฉพาะทางด้านการกีฬาเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาว   

๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 

๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมววามต้องการบริโภวสินว้าภายในประเทศ
และการส่งออกสินว้าไทย โดยสร้างววามต้องการของผู้บริโภวภายในประเทศในสินว้าที่มีวุณภาพมาตรฐาน 
สร้างตราสินว้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการว้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สร้างเวรือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ และ
บริษัทการว้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในการท าธุรกิจการว้าระหว่างประเทศ 

๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้าน
โวรงสร้างพื้นฐาน ระบบวมนาวมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันววามเสี่ยงภัยของสินว้า
และบริการเพ่ือสร้างววามเชื่อมั่นและลดววามเสี่ยงในการด าเนินธุ รกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรว
ทางการว้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไมใ่ช่ภาษีโดยขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างกันในสินว้าและ
บริการที่ส าวัญในอาเซียน และในระดับทวิภาวี ปรับบทบาทของหน่วยงานภาวรัฐในการท างานเชิงรุกมากขึ้น
เพ่ือส่งเสริมและอ านวยววามสะดวกทางการว้าทั้งการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทาง
การว้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการว้ามากกว่าการก าหนดววบวุม และการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการว้าการลงทุนที่จ าเป็น ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้ว าปรึกษาที่วรบวงจรตลอดห่วง
โซ่อุปทาน 
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๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการว้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาวการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาวรัฐววร
ให้ววามส าวัญกับการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีววามปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อ
ผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเวลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี 

๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย (๑) สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทวโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย และพัฒนาววามเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุน
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามววามพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มี
ววามรู้ววามเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (๒) สร้างสังวม
ผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับ SMEs และการน าเทวโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและ
การตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย (๓) ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเป็นวลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลว่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้าง
โอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มี
การว้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิต
ของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาวเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา SMEs 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของ
คนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศววรให้ววามส าวัญกับ (๑) การพัฒนากลไก 
การวุ้มวรองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเพ่ือสร้างววามเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดย
สร้างววามเข้มแข็งให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดย
พัฒนาการบริหารจัดการในการจัดท าสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ  
(๒) การลดอุปสรรว ขั้นตอนการเวลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว 
รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของวน
ไทยในต่างประเทศววรให้ววามส าวัญกับ (๑) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึก
ด้านการว้าและการลงทุนในประเทศเปูาหมาย (๒) จัดท ามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของ
วนไทยในต่างประเทศ และการลดอุปสรรวในการเวลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงิน  
การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน และ (๓)การสนับสนุนปัจจัยอ านวยววามสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริม
บริการปูองกันววามเสี่ยงทางการว้า ส่งเสริมการเพ่ิมสาขาธนาวารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  

๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการว้าที่เป็นธรรมและ
อ านวยววามสะดวกการว้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของ SMEs โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ส่งเสริมการอ านวยววามสะดวกทางการว้า และมีการบังวับใช้ด้านศุลกากรที่มี 
ววามโปร่งใสและสอดวล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการว้า เพ่ือให้มี
การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังวับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์การว้าเสรีใน
ปัจจุบัน ตลอดจนการมีกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการวุ้มวรองข้อมูลส่วนบุววลที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างววามเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภวในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น   



๙๔ 
 

๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ววามส าวัญกับการพัฒนาระบบ
วุ้มวรองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดวล้องกับมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรว์ด้านนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลว่าเพ่ิมให้กับสินว้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบการ
สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ววรมีการด าเนินการอย่างแข็งขันในการปูองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ววบวู่กับการสร้างจิตส านึกการใช้สินว้าที่มีลิขสิทธิ์
ถูกกฎหมาย 

๔. แผนงานและโครงการส าคัญ 

ภาคการคลัง 

๔.๑ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม 

๔.๑.๑ สาระส าคัญ (๑) การบังวับใช้การจัดเก็บภาษีและว่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์
หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษบนหลักการของผู้ใช้เป็นผู้จ่ายเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภวลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว (๒) การสนับสนุนให้องว์กรปกวรองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีหรือว่าธรรมเนียมจากสถาน
ประกอบการที่ปล่อยมลพิษในพ้ืนที่ 

๔.๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการวลัง องว์กรปกวรองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ภาคการเงิน 

๔.๒ การก าหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน 

๔.๒.๑ สาระส าคัญ ได้แก่ (๑) ก าหนดขอบเขตการด าเนินการของสถาบันการเงินและ 
ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งระบบเพ่ือปรับโวรงสร้างระบบสถาบันการเงินให้สามารถตอบสนองการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังวม และรองรับการแข่งขันจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ  (๒) พัฒนาขีดววามสามารถ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้สามารถตอบสนอง
ววามต้องการของกลุ่มเปูาหมายในประเทศอย่างทั่วถึงและสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้ 

๔.๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการวลัง ธนาวารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
วณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยต์ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๔.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๔.๓ การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

๔.๓.๑ สาระส าคัญ (๑) ก าหนดบทบาทและเปูาหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
ชัดเจน (๒) ปรับปรุงพัฒนาขีดววามสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจให้ตอบสนองวัตถุประสงว์การจัดตั้ง และตอบสนองการเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา 

๔.๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการวลัง 

๔.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒) 



๙๕ 
 

๔.๔ การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 

๔.๔.๑ สาระส าคัญ (๑) ส่งเสริมววามรู้ววามเข้าใจทางการเงิน การลงทุน และพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุววลให้กับประชาชนทุกกลุ่ม (๒) ให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วม
สนับสนุนเงินทุนในการด าเนินโวรงการ หรือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการส่งเสริมววามรู้ทางการเงินเพ่ือเป็นการสร้าง 
ววามรับผิดชอบต่อสังวม 

๔.๔.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการวลัง ธนาวารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน 

๔.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ภาคการเกษตร 

๔.๕ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

๔.๕.๑ สาระส าคัญ การด าเนินการโดยขอววามร่วมมือภาวเอกชน หน่วยงานภาวรัฐในการ
ลดราวาปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยเวมี สารเวมีการเกษตร พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์น้ า/อาหารสัตว์ 
ว่าแรงงาน/ว่าบริการเวรื่องจักรกลทางการเกษตร ว่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว ว่าเช่าที่ดิน ว่าไฟฟูาส าหรับการ
ท าการเกษตร แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า การอบรมให้ววามรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เหมาะสม การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การพัฒนาวุณภาพมาตรฐานสินว้า การเพ่ิมมูลว่าผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด 

๔.๕.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวงพาณิชย์ ภาวเอกชน 

๔.๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

๔.๖.๑ สาระส าคัญ พัฒนาวุณภาพสินว้าเกษตรเปูาหมาย (พืช ประมง ปศุสัตว์) สู่มาตรฐาน
ระดับสากล โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองวุณภาพทั้งโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการตรวจรับรองสินว้าเกษตรและอาหาร เพ่ือสร้าง
ววามเชื่อมั่นและววามปลอดภัยให้กับผู้บริโภวและประเทศวู่ว้า 

๔.๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทวโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 

๔.๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๗ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

๔.๗.๑ สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินว้าเกษตรตามววามเหมาะสมของพ้ืนที่ให้เกิด
ววามสมดุลระหว่างอุปสงว์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

๔.๗.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทวโนโลยี  

๔.๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๙๖ 
 

๔.๘ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

๔.๘.๑ สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่เป็นแปลงต้นแบบที่เกษตรกรเกิดการรวมตัวกัน
ผลิตและจ าหน่ายโดยสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใต้การบูรณาการและ
บริหารจัดการร่วมกันของหน่วยงานและภาวส่วนต่างๆ 

๔.๘.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาวเอกชน 
เกษตรกรและองว์กรเกษตรกร 

๔.๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๙ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

๔.๙.๑ สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และมี
การส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบ อาทิ จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ โดยสร้างววามเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิต
เดิม และสร้างเวรือข่ายการเรียนรู้โดยขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จแล้วในพ้ืนที่ 

๔.๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาวเอกชน เกษตรกรและองว์กรเกษตรกร 

๔.๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๑๐ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

๔.๑๐.๑ สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินว้าเกษตร 
(ศพก.) ให้มีววามเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ 

๔.๑๐.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
เกษตรกรและเวรือข่ายเกษตรกร 

๔.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๑๑ ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 

๔.๑๑.๑ สาระส าคัญ เพ่ือให้เกษตรกรยากจนทั่วประเทศได้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไว้ใช้
ขยายพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพ่ิมขึ้น อาทิ ธนาวารโว-กระบือ ธนาวารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

๔.๑๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๔.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๑๒ การป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนา
ระบบการท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างย่ังยืน 

๔.๑๒.๑ สาระส าคัญ การก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการปูองกันการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การววบวุมที่ได้ด าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาการท าประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด ให้สอดวล้องกับ
มาตรฐานและระเบียบการท าประมงระหว่างประเทศและประเทศวู่ว้า ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  



๙๗ 
 

๔.๑๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวมนาวม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม 

๔.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๑๓ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนา
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑๓.๑ สาระส าคัญ การขับเวลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้าน
สหกรณ์และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาสหกรณ์
ระดับชาติไปจนถึงสหกรณ์ในท้องถิ่น รวมถึงองว์กรเวรือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยง
เวรือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้กับภาวธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  

๔.๑๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาวรัฐอ่ืนๆ อาท ิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาวเอกชน ตลอดจนเวรือข่ายสหกรณ์ท้ังประเทศ 

๔.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคอุตสาหกรรม 

๔.๑๔ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๔.๑๔.๑ สาระส าคัญ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเวลื่อน
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ ววบวู่กับการให้ววามส าวัญกับวุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด ๑๕ จังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการและการ
ด าเนินโวรงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเวลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดต่อไป 

๔.๑๔.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิวมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

๔.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๔.๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 

๔.๑๕.๑ สาระส าคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาวลัสเตอร์ยาน
ยนต์และชิ้นส่วน โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการ
ทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานด้านยางล้อและชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของไทยและของภูมิภาวอาเซียน รวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทวโนโลยียานยนต์และ
ชิ้นส่วนส าหรับอนาวตด้วย 

๔.๑๕.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



๙๘ 
 

๔.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

๔.๑๖.๑ สาระส าคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาวลัสเตอร์ยาน
ยนต์และชิ้นส่วน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของบุวลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน รวมถึงการออกแบบระบบการรับรองมาตรฐานทักษะด้านเทวนิวและการจัดการ และระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานขั้นสูง 

๔.๑๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

๔.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๔.๑๗ โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

๔.๑๗.๑ สาระส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเวรื่องจักรกลอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  
ที่ใช้เวรื่องจักรกล อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการใช้ระบบ
เวรื่องจักรอัตโนมัติ โดยในระยะแรกอาจใช้สถาบันเฉพาะทางภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทย-
เยอรมัน เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการก่อน 

๔.๑๗.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

๔.๑๘ โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์  

๔.๑๘.๑ สาระส าคัญ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรม
อาหารและสินว้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลว่าเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือ
สร้างและพัฒนาเวรือข่ายของวลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการ
ววามร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาวรัฐ ภาวเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเวลื่อนยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ฟููดวัลเลย์ 

๔.๑๘.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๔.๑๙ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร  

๔.๑๙.๑ สาระส าคัญ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทวโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นพ้ืนที่ที่มีววามพร้อมด้าน
โวรงสร้างพ้ืนฐานและบุวลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทวโนโลยีและนวัตกรรม มีววามร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาวเอกชน และมีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม 

๔.๑๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทวโนโลยี 

๔.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



๙๙ 
 

ภาคบริการและการท่องเที่ยว 

๔.๒๐ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

๔.๒๐.๑ สาระส าคัญ ภาวบริการมีววามส าวัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังวม ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับวนในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งยกระดับวุณภาพชีวิต
และววามเป็นอยู่ของวนไทย โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ภาวบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้
จากการขยายตัวของรายได้ภาวบริการที่เพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และมีธุรกิจบริการหลายสาขาที่เติบโตขึ้น
อย่างมีนัยส าวัญ อาทิ ธุรกิจบริการทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) การศึกษานานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
ผลจากการที่ธุรกิจบริการสามารถตอบสนองต่อววามต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีววามเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ท าให้ธุรกิจบริการสาขาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพจึงมีววามส าวัญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต และมี
ศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ประเทศวู่ว้าและตลาดศักยภาพใหม่ที่ส าวัญของไทย 

๔.๒๐.๒ หน่วยงานด า เนินงานหลัก  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงสาธารณสุ ข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการวลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงเทวโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวมนาวม และส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องว์การมหาชน) 

๔.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๒๑ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ 

๔.๒๑.๑ สาระส าคัญ การขยายตัวของภาวการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ 
สะท้อนให้เห็นจากรายได้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าวัญหรือโดยเฉลี่ย ๒๕.๙ ล้านวน ในระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาวบริการเกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับววามนิยมและแหล่งท่องเที่ยวรองที่
เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดววามเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการเติบโตที่ขาดววามตระหนักถึงววามสมดุล
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและรองจึงเป็นมาตรการส าวัญเพ่ือธ ารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่ งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สายตานักท่องเที่ยวผ่านววามสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างขีดววามสามารถ
ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว 

๔.๒๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องว์กร
ปกวรองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๐๐ 
 

๔.๒๒ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้ าและทางรถไฟ  

๔.๒๒.๑ สาระส าคัญ วัตถุประสงว์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีววามแตกต่าง หลากหลาย
ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสววามนิยมของสังวม ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึง
ได้รับววามนิยมเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น าการนวดแผนไทยและสปาเป็นจุดเด่นของการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ 
ด้วยววามแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวแต่ละรายสาขา จึงมีววามจ าเป็น
ต่อการจัดท าแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดวล้องกับตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีวุณภาพให้เกิดววามสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวรายสาขาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 

๔.๒๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวมนาวม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องว์กรปกวรองท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวรายสาขาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

๔.๒๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๒๓ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

๔.๒๓.๑ สาระส าคัญ รัฐบาลได้ให้ววามส าวัญกับการพัฒนาเชิงกลุ่มพ้ืนที่และเมืองรองที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จึงได้ออกกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕ เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในอีก ๓ เขต ประกอบด้วย 
เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ า โขง ซึ่งเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง ๘ เขตจะวรอบวลุมพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่ส าวัญทั่วประเทศ ซึ่งการจัดท าแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจะเป็นแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองท่องเที่ยว
หลักและเมืองรองเพ่ิมขึ้น 

๔.๒๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทย 
องว์กรปกวรองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๒๔ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

๔.๒๔.๑ สาระส าคัญ การขยายตัวของภาวการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีขีดววามสามารถในการรองรับที่จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว จึงมี
ววามจ าเป็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรว์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นววรแผนพัฒนาที่ก าหนด
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดววามสอดวล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 

๔.๒๔.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

๔.๒๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๐๑ 
 

๔.๒๕ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้
เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 

๔.๒๕.๑ สาระส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่อยู่ในพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์ก าลังประสบ
ปัญหาจากววามแออัดของนักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อววามเสื่อมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาทิ ปัญหาวราบน้ ามันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะจ านวนมาก หรือแม้แต่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งยากต่อการฟ้ืนฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น มาตรการที่จ าเป็นใน
เบื้องต้นวือการววบวุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้สอดวล้องกับขีดววามสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ จึง
ววรจัดท าโวรงการศึกษาเพ่ือประเมินววามเหมาะสมของจ านวนนักท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงววามส าวัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและจิตส านึกต่อส่วนร่วม 

๔.๒๕.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองว์กรปกวรองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 

๔.๒๖.๑ สาระส าคัญ เพ่ือให้บุวลากรด้านการท่องเที่ยวภาวรัฐมีววามรู้ววามสามารถในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพ่ิมขีดววามสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  

๔.๒๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๔.๒๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๒๗ แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบน
ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ 

๔.๒๗.๑ สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา และน านวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการสร้างมูลว่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้ง
ในรูปแบบของการผลิตสินว้าและการให้บริการด้านการกีฬา  

๔.๒๗.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทวโนโลยี 

๔.๒๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ภาคการค้าและการลงทุน 

๔.๒๘ การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย 

๔.๒๘.๑ สาระส าคัญ การส่งเสริมววามสามารถด้านบริการในการแปรรูปสินว้าและบริการ
การพัฒนาตราสินว้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินว้าหรือ
ยืดอายุสินว้าด้วยนวัตกรรมต่างๆ โดยให้ววามส าวัญกับสินว้าที่ไทยมีศักยภาพ (Product Champion) ได้แก่ 
อาหาร อัญมณีและเวรื่องประดับ 



๑๐๒ 
 

๔.๒๘.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  

๔.๒๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๒๙ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร (Entrepreneurship) 

๔.๒๙.๑ สาระส าคัญ การส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึงเทวโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหารธุรกิจ 

๔.๒๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ  

๔.๒๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๓๐ การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 

๔.๓๐.๑ สาระส าคัญ การผลักดันการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการว้า 
รวมทั้งการก าหนดนิยามและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการบังวับใช้กฎหมายและทันต่อ
สถานการณ์ทางการว้าในปัจจุบัน  

๔.๓๐.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  

๔.๓๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๔.๓๑ ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 

๔.๓๑.๑ สาระส าคัญ ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และ 
เร่งเชื่อมโยงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ จุดเดียว (National Single Window)ระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติการได้จริง และขยายไปสูการบริการในระดับภูมิภาว  

๔.๓๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  

๔.๓๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๔.๓๒ การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม 

๔.๓๒.๑ สาระส าคัญ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่สอดวล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และการส่งเสริมการลงทุนของวนไทยในต่างประเทศ โดยการลดอุปสรรวการเวลื่อนย้าย
แรงงานทั้งแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือ ได้แก่ การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว การออกวีซ่า 
On Arrival ให้กับชาวต่างชาติที่มาประชุมในไทยน้อยกว่า ๑๕ วัน การขยายระยะเวลาการขออนุญาตท างาน
ของแรงงานต่างด้าว การลด/ยกเว้นภาษีรายได้น ากลับประเทศ รวมทั้งการลดอุปสรรวการเวลื่อนย้ายเงิน
ระหว่างประเทศ  

๔.๓๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงการวลัง 

๔.๓๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๐๓ 
 

๔.๓๓ แผนรองรับ ผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีววามเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการขับเวลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งทิศทาง 
วัตถุประสงว์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด อาท ิ

๔.๓๓.๑ ยุทธศาสตร์สินว้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินว้า (Roadmap) วือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และอ้อย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙)  

๔.๓๓.๒ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  

๔.๓๓.๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินว้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินว้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๓)  

๔.๓๓.๔ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

๔.๓๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวรัวไทยสู่โลก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  

๔.๓๓.๖ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๔)  

๔.๓๓.๗ แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ  

๔.๓๓.๘ ยุทธศาสตร์ยางพารา  

๔.๓๓.๙ ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโวรงสร้างสินว้าปศุสัตว์  

๔.๓๓.๑๐ แผนงานการวุ้มวรองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ  

๔.๓๓.๑๑ แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียที่ดินท ากิน  

๔.๓๓.๑๒ แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาวอุตสาหกรรม  

๔.๓๓.๑๓ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๔.๓๓.๑๔ แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์  

๔.๓๓.๑๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน  

๔.๓๓.๑๖ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๔.๓๓.๑๗ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

 

 
 

  


