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เมษายน 2564 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวทางการจัดท าแผนงานโครงการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกับ 

แผนแม่บทด้านการเกษตร 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) 
4. กรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่าง ๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่าง ๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ :  
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้าน …  

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... 
แผนพัฒนา...  หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base 

แผนระดับ 3 

แผนระดับ 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ ป)ี แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนอื่น ๆ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนระดับ 3 

แผนระดับ 2 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคม
แห่งชาติ 

นโยบายและ 
แผนระดับชาติ
ว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ  
(ราย 5 ปี และ ป)ี 

แผนปฏิบัติการด้าน
... 

แผนแม่บท 
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
อื่น ๆ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 
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หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

• หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)* 

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์  รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)* 

• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)* 

• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

*พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

แผนปฏิบัติการด้าน ... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายปี) 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ 

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์  

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

จัดท าโครงการและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านแผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมุ่ งเน้นการ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

Policy  
Implementation 

Policy  
Advocacy 

Policy  
Formulation 

Policy 
Monitor and  
Evaluation 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภายในประเทศ 

ภายนอกประเทศ 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่ 
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ดี 

ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ

เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์  

กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจย้าย 
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พ้ืนที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ราคาน้ ามันมีความ 
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร 
ของโลก  

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม 
สูงวัยของโลก 

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น 

ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 

สถานการณ์ ภายนอก - ภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 

ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เปูาหมาย 20 ปี 
ตัวชี้วัดเปูาหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปูาหมาย 20 ปี 

ตัวช้ีวัดเปูาหมาย 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) 
4. กรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 

ดําเนินการ ติดตาม/ประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ (ด้าน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR 

Flagship 
projects 

- กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชนใ์นการ 
ท างานเชิงบูรณาการขา้มหน่วยงาน 
- มีความจ าเปน็เพื่อขยายความแผนแมบ่ทใหม้ี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่ชัดเจนขึ้น 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
ทั้งน้ี ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง 
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 
19. การบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน 
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

2561  
-  

2565 - GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพ่ิมขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP 
รวม เป็นร้อยละ 45 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 25 

- ผู้ ประกอบการ ยุคใหม่ มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ 
GDP รวม เป็นร้อยละ 50 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 ดั ช นี ก า ร พัฒ นาค น  0 . 8 2 
คะแนน 

-   GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 28 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม  
เป็นร้อยละ 55 

-   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน 

2566  
-  

2570 

2570  
-  

2575 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 30 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน 

2576  
-  

2580 

1 

2 

3 

4 
ตัวอย่างการก าหนดค่าเปูาหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(เล่ม 3 ประเด็นการเกษตร) 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เปูาหมายรวม ค่าเปูาหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

61-65|66-70|71-75|76-80 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

37 
เปูาหมายแผนแม่บทฯ 

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z 

Y2 

Y1 

X โครงการ/ การดําเนินงาน 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนแม่บทประเด็น... เปูาหมายรวม ค่าเปูาหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 37 
เปูาหมายประเด็น 

 

23 
แผนแม่บทฯ 

39 
ตัวชี้วัด 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เปูาหมายย่อย 

 

163 
ตัวชี้วัด 

 X 
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เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๔ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๖ 

๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗-๑๑ 

 ล้านล้านบาท 

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
๒.ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 

ที่มา : จากการคํานวณโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สศช. 
หมายเหตุ  *แผนฯ ๑๑ เฉลี่ยปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

 

 
 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉล่ียร้อยละ) 
 3.8 

3 3 3 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

 ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร 

ช่วงปี 

อัต
รา

กา
รข

ยา
ยตั

ว (
ร้อ

ยล
ะ) 

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉล่ียร้อยละ) 

1.2 

1 

1.2 1.3 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

 ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐ 

ผลิตภาพการผลิต 
ของภาคเกษตร ร้อ

ยล
ะ 

ช่วงปี 

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
อัตราการขยายตัวของมูลคา่ของสินคา้เกษตรปลอดภยั (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

         (ปี ๖๑ – ๖๕)  
 - 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ดัชนีระดับดี 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ดัชนีระดับดีมาก 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ดัชนีระดับดีมาก 

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนําไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเพื่อการแปร

รูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉล่ียร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๘ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังในทุกต าบลเพิ่มข้ึน 

จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ 

และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

ตลอดจนให้ความสําคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๔ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๖ 

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการ

เกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 

สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มข้ึน 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ 

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร

ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 

และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับ

สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเปูาหมาย)  

ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉล่ียร้อยละ) 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๐ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๒๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๓๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๓๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๔๐ 

Y2 Y1 

X 

สถานการณ ์

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิ
ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการ
สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๔ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๖ 

๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ ตลาดสม่ําเสมอ
รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ ความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  

 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและ
โดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถ่ิน และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการ
บริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

 สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ 
เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหารและสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

 พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือใน
ระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึง
มาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหาร
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

 สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม 
และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตร
อินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

เกษตรปลอดภัย พัฒนา
คุณภ าพมาตร ฐ านและ
ระบบการรั บ รองคว าม
ปลอดภัย ในระดับต่ า งๆ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับ
ข อ ง ต ล า ด ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตสินค้า
เ ก ษ ต ร ที่ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานความปลอดภัย 
เพ่ิมความสามารถในการ
เข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึง
และปลอดภัย 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
   (ปี ๖๑ – ๖๕)  

 - 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ดัชนีระดับดี 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ดัชนีระดับดีมาก 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ดัชนีระดับดีมาก 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรกัษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนําไปสู่การผลิต
และขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ 
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เก่ียวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือ
ป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสําอาง และผลิตภัณฑ์
กลุ่มเครื่องสําอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และ
สรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

เกษตรชีวภาพ สนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
ทางการเกษตรเพ่ือนําไปสู่การ
ผลิตและขยายผลเ พ่ือสร้ าง
มูลค่า เ พ่ิม ส่ ง เสริมการวิจัย
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
คํานึงถึงสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการ
แ ป ร รู ป สิ น ค้ า จ า ก ค ว า ม
หลากหลายชีวภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๘ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

 ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย์ 

 สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุ
ภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร
ในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
สร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เกษตรแปรรูป สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่า
เ ฉ พ า ะ  แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
คุณภาพสูงที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และ
ผ ลั ก ดั น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิง
พ า ณิ ช ย์  ต ล อ ด จ น ใ ห้
ความสําคัญกับตราสินค้าและ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ
และผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๔ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๖ 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยํา เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง เพ่ือนํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการ
ภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการ
วางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวาง
แผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์
สั ต ว์  ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต 
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  ร ว ม ถึ ง
เทคโน โลยี และนวั ตกรรม
เ ก ษ ต ร แ ห่ ง อน า ค ต  เ พ่ื อ
นํามาใช้ในกระบวนการผลิต
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้ เข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวั ตกรรมทางการ เกษตร 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสําคัญ
กับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การ
สร้างมูลค่าในภาคเกษตรดําเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการ
พัฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ท รั พ ย า ก ร ท า ง
การเกษตร เ พ่ือนําไปสู่ การบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคการเกษตร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕ 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)  
ทีข่ึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

ในระดับ ๑ และ ๒ อย่าง
น้อย ร้อยละ ๙๐ 
วิสาหกิจชุมชน  

และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๒๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

ในระดับ ๑ และ ๒ อย่าง
น้อย ร้อยละ ๙๕ 
วิสาหกิจชุมชน  

และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๓๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

ในระดับ ๑ และ ๒ อย่าง
น้อย ร้อยละ ๙๕ 
วิสาหกิจชุมชน  

และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๓๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง

ในระดับ ๑ และ ๒ อย่าง
น้อย ร้อยละ ๙๕ 
วิสาหกิจชุมชน  

และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๔๐ 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 
 เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและ

ความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ําทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน ามาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และ
นําไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

 สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดข้ึนในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทําการเกษตรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทําการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทดําเนินการให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย 
สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังการมีมาตรการรองรับสําหรับผู้มี
รายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝูาระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและ
ครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนําการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ทั้งด้าน
อุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงอาหาร 
โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ 
รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต
สินค้าเกษตร 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึง
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพ่ือยกระดบัการพัฒนา
เกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 

 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึง
เทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือ
กลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีข้ันตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

 ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้
ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 

 อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมทางการค้า รวมท้ังการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสีย
ระหว่างการขนส่งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร
ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนแม่บทฯ เฉพาะกิจ 
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Into the VUCA World … โลกแห่งความปั่นปุวนและการเปลี่ยนแปลง 

วิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น 

สังคมสูงวัย 

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

การเข้าสู่โลกดิจิทัล 

โควิด-19 และโรคระบาด/ 
อุบัติใหม่อื่นๆ 

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางสุขภาพ 

งานในอนาคต 
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 

สงครามการค้า 

การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจของโลก 

กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เทคโนโลยีทางกายภาพขั้นสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน 

แนวคิดชาตินิยม 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว 
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

โครงการส าคัญปี 65 
ของ 23 แผนแม่บทฯ  

(มติครม. 29 ก.ย. 63) 

โครงการส าคัญ 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  250  

(ซึ่งเป็นโครงการท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  
(Top Priorities)   

571 

แนวทางที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายย่อยที่
เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เปูาหมายของ 23 ประเด็นแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 
แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues)  
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 2 โครงการเงินกู้ฯ 

โครงการประจ าป ี
งบประมาณปี 2564 

โดยในห้วงปี 2561-2565 การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติยังคงขับเคลื่อน 
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นควบคูไ่ปกับการด าเนินตามการแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
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หลักในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

เปูาประสงค์ 

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience” 

เพื่ อให้  “คนสามารถยังชีพอยู่ ได้  มี งานท า  
กลุ่ ม เปราะบาง ได้ รั บการดู แลอย่ า งทั่ วถึ ง  
สร้ า งอาชี พและกร ะจายร าย ไ ด้ สู่ ท้ อ งถิ่ น 
เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ 
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)” 

สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
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สาระส าคัญและหลักการของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

หลักในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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เปูาหมายและตัวชี้วัดของ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่าน
การส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ

ชุมชนร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีหัวเมืองหลัก เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงานแรงงานคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่ เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของ 
แต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ (Cluster) 

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาและปูองกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  
บูรณการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและ
สนับสนุน SMEs เป็นต้น  

แนวทางการพัฒนา 

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน  

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก

ในภูมิภาคและเมืองรอง 

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 1 ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถ่ิน  

พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  
(Transform) 

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ แรงงานนอกระบบ 
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
ผู้จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้  

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติดตาม ประเมินผล เพ่ือสะท้อนปัญหา ปรับปรุง
กฎหมาย เพ่ือดึงดูดแรงงานทกัษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ   

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs 
รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ที่หลากหลาย 

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและปูองกันการ
แข่ งขันที่ ไม่ เป็นธรรม รวมทั้ งบู รณการระหว่ า ง
หน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ลดต้นทุนในการ
ด าเนินธุรกิจของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐ รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs   

สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่  

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง 
และเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยค านึ งถึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ 

เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (Cluster) เพิ่มศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการก ากับดูแล และยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565  
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ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่ เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 

สร้าง Market Platform ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต การจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 
สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งระเบียบ กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน 
และอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)  
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป 

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

ครบวงจร 

2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

2.3 การยกระดับภาค 
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเนน้

คุณภาพ 

2 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  

(Transform) 
ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทยแ์ผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มความตอ้งการสูงขึ้น  

ส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร  

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ทั้ ง ร ะบบ ให้ มุ่ ง เ น้นที่ เ ชิ ง คุณภาพมากกว่ า 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ 

เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว โดย
เชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่การ
ท่องเที่ยว  

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะในการ
สอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างท่ัวถึงและ
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น 

สร้ าง Market Platform ให้ กลุ่ มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค
ได้โดยตรง  

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร 

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารท้ังห่วงโซ่มูลค่า 
โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่  

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมส าหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์  

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้ ง ระบบไปสู่ ยานยนต์สมัย ใหม่ที่ เป็ นมิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อ่ืน ๆ   

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป 
พร้อมท้ังเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นใน
การด ารงชีวิตท้ังความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพ  

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ (Upskilling) 
และปรับศักยภาพแรงงาน (Reskilling) ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อม 

การยกระดับทักษะ (Upskill) 
ปรับทักษะ (Reskill) และ

ส่งเสริมการเรียนรู้  

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และ
พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมี
ก า ร 
บูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ กระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแสวงหาแนวทางด าเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์) 

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)  

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม 

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ  

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต  

3.1 การพัฒนาทักษะ 
แรงงานและการเรียนรู ้

3 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  

(Transform) 
ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ 
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยน 
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
และควบคุมคุณภาพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
บริบทตลาดแรงงาน และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน 

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนการสอน และการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึง
ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะ ทักษะดิจิทัล และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ 

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันท่ีบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูประบบการผลิต
ก าลังคนท้ังการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้
เชื่ อม โ ย งกั น  และ มีประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น  ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของกลุ่มเปูาหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบ
หลักประกันทางสังคมที่รองรับรูปแบบการท างานใน
อนาคต  

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้
เ หมาะสมกั บ รูปแบบตลาดแรง ง านที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการบูรณาการ
ต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบั ติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง  

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนท่ี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เชิงปูองกัน ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังร่างกาย
และจิตใจ สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการมี
สุขภาวะท่ีด ี
 

ศึกษาแนวทางด า เนินการปฏิ รูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สังคมสูงวัย และอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง 

แนวทางการพัฒนา 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565  
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พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ  

การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศโดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการ
จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

สร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย  

รองรับสาธารณภัยและภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

4.4 การเสริมสร้างความม่ันคง           
และบริหารจัดการความเสี่ยง  

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้      
และนวัตกรรม  

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล  

พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  
(Transform) 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิ ทัลให้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบ เช่น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ 

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค 

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบท ริเริ่มด าเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้ง
ระบบ พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรฐานทางภาษี ปรับโครงสร้าง
และวิธีปฏิบัติราชการให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็นพื้นฐาน 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
เปูาหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนา 

แก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากร 

ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ 

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในพื้นท่ีของตนเอง  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีและภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคม  ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ 

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ประเทศ 

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)  
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลส าเร็จ 4 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 65 

13 แผนปฏิรูป  
62 Big Rock  

4 เปูาหมาย  
15 ตัวชี้วัด 

23 ประเด็น 37 เปูาประเด็น 
140 เปูาหมายแผนย่อย 

รายการค่าด าเนินการ 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 65 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
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วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเช่ือถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม  

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภาษีอากร สหกรณ์ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองท่ีดินและการแก้ปัญหาท่ีดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ การป้องกัน 
และรักษาโรคติดต่อ การบริหารบุคลากรทางสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุข  
เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพกายและจติ การควบคุมและป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข การด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองคก์รทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันตวิิธี ความม่ันคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดนิ การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนก าลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอ านาจ 
การปกครองท้องถิ่น 

การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคบัต่าง ๆ  ระบบอนญุาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศกึษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย 
และการเข้าถึงกฎหมาย 

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ 

การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม ความเป็นธรรมในสังคม  
การคุ้มครองผู้บริโภค เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
การส่งเสริมสถาบันครอบครัว การรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ 

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลงังานทางเลือก 
 

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม 

กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา หลักสูตร ตํารา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา  
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  
การสอนแบบสื่อทางไกล 

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการท่ีดี  
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย 
ในการดํารงชีวิต 
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หมายเหตุ  (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 62  โดยมีระยะเวลาจัดท าแผนฯ  2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันท่ี 30 มิ.ย. 63 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 
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แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 

โครงการและกิจกรรม 
มีจ านวนมาก  

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน 

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock   

กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ 

เปูาหมายและตัวชี้วัด 
ในระดับแผน 

ขาดความชัดเจน 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ท้ังนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

ก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน 

ตัดกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) / 
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความส าคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62  

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักท่ีชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ 
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

30 วัน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

คณะกรรมการยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 
17 ส.ค. 63 

ตุลาคม 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ที่ประชุมร่วมประธาน 
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
พิจารณา 15 ต.ค. 63 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 

คณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการปฏิรูป
เพ่ิมเติม 

30 มิ.ย. 63 45 วัน 

ธันวาคม 

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

14 ก.ค. 63 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา 9 พ.ย. 63 

รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

ตุลาคม 63 

19 ต.ค. 63 
ที่ประชุมร่วมประธาน 

กรรมการปฏิรูป 
ทุกคณะ 
พิจารณา 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา  

(ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา  
9 พ.ย. 63 

พฤษภาคม 62 เมษายน 62 เมษายน 61 ตุลาคม 61 ธันวาคม 62 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
จ านวน 11 ด้าน 

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

6 เม.ย. 61  

8 ต.ค. 61  
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติไดป้ระกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  
จ านวน 23 ประเด็น  

18 เม.ย. 62  

7 พ.ค. 62 
ครม.เห็นชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ตามที่คณะกรรมการอิสระ 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ 

ครม.เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

3 ธ.ค. 62 

30 วัน 

มิถุนายน 63 กรกฎาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63 

คณะกรรมการ 
ยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

17 ส.ค. 63 
ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ครม. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิรูปเพ่ิมเติม 
30 มิ.ย. 63 

45 วัน 

90 วันนับตั้งแต่วันที่แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

14 ก.ค. 63 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ

ปฏิรูปประเทศทุกคณะ  
ครั้งที่ 2/2563 

ประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

พฤษภาคม 63 

 5 พ.ค. 63 
ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ   

90 วันนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

ความเป็นมา 

ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏริูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้ 

กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญ  
(Big Rock) / ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสําคัญ พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการเสนอกฎหมาย 

ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  

พิจารณาความเห็นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
ชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ระยะเวลาการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) • ครม. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63  

• เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว โดยวุฒิสภารับทราบเมื่อวันที่  
8 ก.พ. 64 และสภาผู้แทนราษฎรรับทราบเมือ่วันที ่ 
4 และ 11 ก.พ. 64   

 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประกาศราชกิจจาฯ เพ่ือใช้บังคับต่อไป 
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เพ่ือเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เปูาหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน 3 ล้านราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ

 ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading / 
Investment Center) 

5.  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง 
 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- ปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจ าหน่าย 
- ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง

เหมาะสม  
- พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร  
- พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร  
- สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)   
- ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้

ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ก.เกษตรและสหกรณ์  

ก.การท่องเที่ยว 
และกีฬา 

สสว. 

- เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model  
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- ส่งเสริมด้านที่พัก  
- เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า  

- พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  
- ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ 
- อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ  

- ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัรในการสร้างผูป้ระกอบการ 
- ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออกจากระบบการศกึษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการ 
- สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

ก.พาณิชย์ 

ก.การอุดมศึกษาฯ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

040101  

030301 
030401 
030501 
030502 
030601 

160201 

040201 

050101 
050102 
050301 

050302 
050303 
050401 

080101 
080302 

230301 

090102 
090202 
090302 

190202 
190203 

220102 

200101 

110401 

- ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs  
- ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
- พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
- เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs  
- พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเปูาหมายแผนแม่บท 5 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใช้บังคับต่อไป 



แผนปฏรูิปประเทศดา้นเศรษฐกจิ 

“การสรา้งเกษตรมูลค่าสูง” 



แผนปฏรูิปประเทศดา้นเศรษฐกจิ (ฉบบัปรบัปรุง ส.ค. 2563) 

ครอบคลมุ 3 เรื่องหลกั และ 11 ประเด็นย่อย 

1. การเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขนัของประเทศ 

2. ความเท่าเทยีมและการ

เตบิโตอย่างมีสว่นร่วม   

3. การปฏรูิปกระบวนการและ

ระบบสถาบนัทางเศรษฐกจิ 

1.1) ผลติภาพ  

 เพิ่มผลผลติและศกัยภาพในการแข่งขนัของ

อตุสาหกรรมหลกั (อตุสาหกรรมเกษตรและ

อาหารท่องเท่ียวและบริการ) อตุสาหกรรมใหม่ 

อาทิ อตุสาหกรรมชีวภาพ ยานยนตไ์ฟฟ้า 

เศรษฐกจิดิจทิลั  

2.1) การยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพ

ชีวิตในระดบับคุคล 

 สง่เสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ และการท า

เกษตรแม่นย า 

 สรา้งแรงงานคณุภาพเขา้สูต่ลาดแรงงาน

อย่างครบวงจร 

3.1) ปฏรูิปสถาบนัเพือ่การบรหิาร 

 จดัการยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

 ปฏรูิปศกัยภาพองคก์ร 

 ปฏรูิประบบขอ้มูลขนาดใหญ่ 

1.2) การรวมกลุม่ในภมูิภาค 

 พฒันา cluster และ Hub ของอตุสาหกรรม

เป้าหมาย 

 ขจดัอปุสรรคทางการคา้ในภมูิภาค 

 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในประเทศและภมิูภาค 

2.2) การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจชุมชน 

 พฒันาสถาบนัการเงนิชุมชน 

 พฒันาธุรกจิชุมชน 

 สง่เสริมและยกระดบัสหกรณ์และ

วิสาหกจิเพื่อสงัคมในพื้นท่ี 

3.2) ปฏรูิปหน่วยงานบรหิาร 

 ปฏรูิปศกัยภาพองคก์ร 

 ปฏรูิประบบขอ้มูลขนาดใหญ่ 

 

1.3) ระบบนิเวศดา้นวิจยัพฒันาและนวตักรรม 

 ศูนยก์ลางการวิจยัและพฒันา 

 การปฏรูิปกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

 ศูนยก์ลางสง่เสริมธุรกจิสตารท์อพัและสเกลอพั 

2.3) การลดความเหลื่อมล ้า              

และสรา้งสมดลุ 

 ระบบภาษีและเงนิสวสัดิการประชาชน 

 ขยายความคุม้ครองกองทนุประกนัสงัคม 

 การจดัเกบ็ภาษีและระบบบ านาญ 

 สรา้งความมัน่คงดา้นท่ีดินท ากนิ 

3.3) ปฏรูิปสถาบนัดา้นการสง่เสรมิผลติ

ภาพ และการมาตรฐาน 

3.4) ปฏรูิปสถาบนัเพือ่สง่เสรมิ SMEs 

3.5) ปฏรูิปหน่วยงานขบัเคลื่อน ติดตาม

และประเมินผลการพฒันาทาง

เศรษฐกจิ 47 

แผนการปฏรูิปประเทศดา้นเศรษฐกจิ  (ฉบบัปรบัปรุง: สงิหาคม 2563) 

ครอบคลมุ 3 เรื่องหลกั และ 11 ประเด็นย่อย 



  

การสรา้งเกษตรมูลค่าสูง 
 

(ประชากรที่อยู่ในภาคเกษตร 

 มจี านวนมากถึง 27 ลา้นคน) 

การสง่เสรมิและพฒันา       

การท่องเที่ยวคณุภาพสูง 
 

(ประชากรในภาคการท่องเที่ยว 

 มจี านวนกว่า 8 ลา้นคน)  

การเพิ่มโอกาสของผูป้ระกอบการ

ขนาดกลา งและขนาด เล็ ก ใน

อตุสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย 
 

(จา้งแรงงานถึง 85% ของแรงงานทัง้

ประเทศ) 

การเป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้

และการลงทนุในภมูิภาคของ

ประเทศไทย 

การพฒันาศักยภาพคนเพื่อเป็น

พลงัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ  
ทีม่า: (ร่าง) แผนปฏรูิปประเทศดา้นเศรษฐกิจฯ        

ฉบบัปรบัปรุง (เดือนสงิหาคม 

พ.ศ.2563) 

กจิกรรมปฏรูิปดา้นเศรษฐกจิ  (Big Rock) 
ที่จะสง่ผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยัส าคญั 
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1. 2. 

3. 4. 

5. 



 ทีม่า: ส  านกังานสถติแิหง่ชาต ิและส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (ปี 2562) 

การจา้งงานในภาคเกษตร 11 ลา้นคน คดิเป็นสดัสว่นถงึรอ้ยละ 30 ของการจา้งงานทัง้หมด  

แต่กลบัมีสดัสว่นต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  เพยีงรอ้ยละ 8 เท่านั้น  

ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกจิส าคญัของไทย แต่ขาดการพฒันา 

ที่เหมาะสมมานาน ผลติภาพและประสทิธิภาพจงึอยู่ในระดบัต า่  

 ผูม้ีงานท า  สดัสว่น GDP 

เกษตร 

30% 

17% 
49% 

4% 
เกษตร 

การผลติ 

บรกิาร 

8% 

31% 
55% 

6% 
เกษตร 

การผลติ 

บรกิาร 
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Netherland 

France 

USA 

Germany 

Malaysia 

Brazil 
Thailand 

Source: World Bank 
 

Value added per worker [USD] 
อตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี 

Productivity in terms of output per people employed  

การเตบิโตของมูลค่าเพิม่ต่อแรงงานของไทยค่อนขา้งต า่ 

โดยเฉพาะผลติภาพภาคเกษตรที่วดัจากอตัราการผลติตอ่พื้นที่ของไทยคอ่นขา้งต า่เม่ือเทยีบประเทศอืน่  

การเตบิโตของมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน

ของไทยเพยีงรอ้ยละ 1.9 ต่อปี  
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การเพิม่ผลติภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร  

ดว้ยการปรบัเปลี่ยนไปปลูกพชืที่มีมูลค่าทางเศรษฐกจิสูง  

ไทยเนน้ปลูกพชืมูลค่าต า่ 

1) Based on sample of Brazil, France, Germany, India, Indonesia, Malaysia, Netherlands, US and Vietnam 
 

Source: FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) 

Yield [USD/ha] 

  Productivity (crops) in terms of gross value per area unit [2014]  

เปรยีบเทยีบมูลค่าของพชืเศรษฐกจิต่อพื้นที่ (ดอลลารส์หรฐัฯ/เฮกตาร)์ 



ผลผลติทางการเกษตร เป็นปจัจยัพื้นฐานที่ส าคญั          

ในการพฒันา Bioeconomy  

เนน้การพฒันาเศรษฐกจิควบคู่ไปกบั 

การพฒันาสงัคมและการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

ไดอ้ย่างสมดุลใหเ้กดิความมัน่คงและยัง่ยนื 

ไปพรอ้มกนั เพือ่ใหเ้กดิเศรษฐกจิ BCG  

High Value/ 

Low Volume 

Low Value/  

High Volume Bioeconomy Value Chain 

เม็ดพลาสตกิ
ชีวภาพ 

นาโนซลิิ
กา 

ไขออ้ย (sugarcane wax) 

สารสกดัจากยีสต ์สารใหค้วาม
หวาน 

เบตา้-กลูแคน Phytase 
enzyme 

ครมีบ ารุงผิว เครือ่งส าอาง 

ยา/วคัซนี 

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เช่น โพลโีคซานอล สาหร่ายสไปรูไลนา สารสกดัจากยีสต ์

Probioti
c 

พลงังานชีวภาพ เอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล 

Monoclonal Antibody  

เพือ่การรกัษา น ้ายาลา้งไต 

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยัดา้นอาหาร  

ต่อยอดการพฒันาไปสูเ่ศรษฐกจิชีวภาพ (Bioeconomy) 
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การพฒันาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
การพฒันาภาคเกษตรไปสูเ่ป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)   

จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาตลอดหว่งโซ่คุณค่า (Value Chain) ท ัง้กระบวนการ  

•พฒันาช่องทาง

การตลาดใหม่ๆ 
 

•การสรา้งตราสนิคา้ 
(Branding) 

 

•ขยายตวัไปยงั
อตุสาหกรรมอนาคต 

(New S-Curve) 
 

•จดัต ัง้วสิาหกจิเพือ่  
สงัคม (Social 

Enterprise) เอกชน 

รว่มมือกบัทอ้งถิน่ 
 

Small 

Medium 

Large 

•รวมการผลติ  
• เกษตรแบบแม่นย า(Precision Farming)  

• เทียบเคียงกบัประสทิธภิาพ / คณุภาพดีที่สดุ 

(Benchmarking) 
 

• รบัจา้งการผลติ เพื่อใชเ้ครื่องจกัรท างาน
เต็มประสทิธิภาพ (Utilization)   

• รวมซ้ือ รวมการผลติ รวมจ าหน่าย 
• เกษตรกรทนัสมยั (Smart Farmer) 

 • การรวมกลุม่เพื่อใชเ้ครื่องมือเกษตร 
• การรวมกลุม่เพื่อใชผู้ร้บัเหมา 
• การรวมกลุม่เพื่อซ้ือปจัจยัการผลติ 

• สนิคา้เกษตรสรา้งรายไดเ้ร็ว (Cash Crop) 

• เกษตรทฤษฎใีหม่ – เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

•พฒันาประสทิธภิาพ      

และลดตน้ทนุ 

 

•การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั 

 

•สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์

หลากหลายตามความ

ตอ้งการตลาด 

 

•พฒันาคุณภาพ

ผลติภณัฑ ์ใหไ้ดต้าม

มาตรฐานสากล 
 

 

ตน้ทาง – เกษตรกร กลางทาง – แปรรูป ปลายทาง – ตลาด 

ประสทิธิภาพการผลติ / วจิยัพฒันา-เทคโนโลย ี/ ความปลอดภยัทางอาหาร / สอบกลบัได ้/ สิง่แวดลอ้ม / บริหารจดัการน ้า / สนิคา้เกษตรเหมาะสมกบัพื้นที่ 

การเกษตรสมยัใหม่ (Modern Farming) 
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ความตอ้งการจากตลาด 



การสรา้งเกษตรมลูค่าสูง 
1. ปรบัเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกพชืมูลค่าต า่ และพชืที่ไม่เหมาะสมกบัพื้นที่ไปสูก่ารปลูกพชื

มูลค่าสูง  ตรงกบัความตอ้งการของตลาด และเหมาะสมกบัพื้นที ่  รวมท ัง้ขยายผลพื้นที่

ปลูกพชืมลูค่าสูงทีป่ระสบความส าเรจ็ ใหม้กีารขยายเตบิโตออกไปมากขึ้น  

2. การท าการเกษตรแบบรวมผลติและรวมจ าหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรอืสหกรณ์)   

   โดยมเีป้าหมายในการพฒันา ดงันี้  

 การตลาดน าการผลติ โดยการผลติสนิคา้เกษตรคุณภาพสูงจะเป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาดหรอืน าดว้ยการตลาด รวมถงึการสรา้งอปุสงคใ์หม่ๆ    

 การท าเกษตรสมยัใหม่ ทัง้เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farming) และเกษตรแม่นย า 
(Precision Farming)  

 การท าเกษตรยดึหลกั 3 ขอ้ คอื คุณภาพสูง ประสทิธภิาพสูง และตน้ทนุต า่  

 การท าเกษตรทีม่มีาตรฐานความปลอดภยั (Sanitary and Phytosanitary 
Measures : SPS)  

 การพฒันาความรู ้(ล ้าสมยั) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

 การปลูกพชืเสรมิรายได ้  54 



3. ขยายพื้นที่ชลประทานใหเ้กษตรกรมีน ้ าใชท้ าการเกษตรเพยีงพอ  และพฒันาเกษตรกร 

ใหใ้ชน้ า้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

4. พฒันาคลสัเตอรพ์นัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์ โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้น เพือ่ใหเ้กษตรกรมพีนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวค์ุณภาพด ีเพยีงพอกบัความตอ้งการ

ใชใ้นการท าการเกษตรมลูค่าสูง 

5. พฒันาสหกรณ์และผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการเกษตรสมยัใหม่ (Service Provider) 

อย่างครบวงจร เพือ่ใหม้บีทบาทในการเขา้ไปช่วยเกษตรกรเพิม่ประสทิธภิาพการท าเกษตร 

6. สรา้งผูป้ระกอบการภาคเกษตร (Smart Farmer)  ทีม่อีงคค์วามรู ้ สามารถท าการผลติ

อย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั สามารถเชื่อมโยงการ

ผลติกบัตลาด และการสรา้งตราสนิคา้ทีเ่ชื่อถอืไดใ้หก้บัสนิคา้เกษตร   
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การสรา้งเกษตรมลูค่าสูง  (ต่อ) 



7. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากดิจิทลัแพลตฟอรม์ เพื่อ

สนบัสนุนองค์ความรู ้(Knowledge) และขอ้มูล (Data) รวมถึงเชื่อมโยงตลาดใหก้บั

ผูผ้ลติท ัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 

8. เพิม่มูลค่าสนิคา้เกษตรไปสูอ่ตุสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชีวภาพตามแนวทาง BCG  

โดยน านวตักรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภณัฑอ์าหารมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ตอ้งการ        

ของตลาดโลก  อาท ิ อาหารเพือ่สุขภาพ ส่วนประกอบของอาหาร (Food Ingredients) 

อาหารที่มปีระโยชนเ์ฉพาะ (Functional Food)  อาหารเสริม  และอาหารที่มผีลในเชิง     

การรกัษา เป็นตน้   
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การสรา้งเกษตรมลูค่าสูง  (ต่อ) 
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คณะท างานด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง  



nscr.nesdc.go.th 66 เมษายน 2564 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)* 

ด าเนินงานกิจกรรม  
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม 

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ 

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock 

1 

การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

2 3 4 

7 ธันวาคม 2563 

5 6 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนกจิกรรม Big Rock” 

* ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

ส่งกลับมายัง 
ส านักงานฯ 
เมื่อวันที่  

15 มกราคม 2564  

น าเสนอ 
คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

พิจารณา 
22 กุมภาพันธ์ 2564   

น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

พิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

คณะกรรมการ 
ปฏิรูประเทศ 

แต่ละด้านเห็นชอบ 
ภายในเดือน 

มกราคม 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักระบุ
รายละเอียดในแผนขับเคลื่อนฯ 

1 2 3 4 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม  Big Rock 

หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 1 

เปูาหมายย่อย 2 
ระยะเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 3 

โครงการและ 
การด าเนินงาน 

ที่ส่งผลต่อ 
เปูาหมายของ 

กิจกรรม  
Big Rock  

4 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ  

ส านักงานฯ จะน า
ข้อมูลรายละเอียด

ของแผนขับเคลื่อนฯ 
เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR  

หน่วยงานบันทึกข้อมูล
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ภายใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม  
Big Rock 

หน่วยงาน
รายงานผลทุก
สิ้นไตรมาส 

รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินงานตาม

แผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 

270 ของ รธน.  

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) อยู่ระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
โดยส านักงานฯได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว โดยวุฒิสภารับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2564 และสภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 4 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเปูาประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 นับจากนี้ไปอีก 2 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

กิจกรรมของแผนเดิม 
ด าเนินงานคู่ขนานกับ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นกรอบแนวทางเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล 

เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้เห็นถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock ไปจนถึงบรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
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• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีปี 46      
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ ในแต่ละปี  

ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งตา่ง ๆ  งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ 
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 

• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน 

• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีฉบับที่ 2 ปี 62 
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ  

ในช่วง 5 ปี ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ไม่ใช่งบประมาณ 

สรุปความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

Y 

Z แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 
เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่จัดท าขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่
การปฏิบัติ โดยต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายของแผนระดับที่ 2 
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย  
1 แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เปู าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) 

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ   
• มี ผล ผู กพั นกั บห น่ วยงานของรั ฐที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม น้ั น  ร วมทั้ ง  

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10  พ.ร.บ.  
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560)  

• ในกระบวนการจั ดทํ า ไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงานเจ้ าภาพและการก าหนดโครงการ 
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายป ีเพ่ือเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับท่ี 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ... 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

• จัดท าตามความจ าเปน็ 
- กรณีกฎหมายบัญญัติใหจ้ัดท าแผนปฏิบัติการด้าน....  
- กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญตัิ จะต้องมีความจ าเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิด   

ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 
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แผนแม่บทฯ  
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตการเรยีนรู้ 
12. การพัฒนาการเรยีนรู้ 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 
19. การบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมายของแผนแม่บทฯ กับ เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  



nscr.nesdc.go.th 70 เมษายน 2564 

ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) 
4. กรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 
เพื่อขับเคลื่อนเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และ

เปูาหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

0

1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การมองเปูาหมายร่วมกันใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

เพ่ือบรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

0

3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. จ.1- จ.3 และ สงป. 

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ 

0

4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ทุกหน่วยงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการส าคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 
โครงการอ่ืนๆ 
/ภารกิจประจ า 

 

จากข้อสังเกตที่ส าคัญของด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติระหว่าง ปี 2561 – 2562 ส านักงานฯ  จึงได้น าเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนการท างานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการมองเปูาหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว ดังนี้ 

0

2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์                
Gap Analysis เพ่ือวาง

มาตรการแก้ไขสถานการณ์และ
จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ

ร่วมกัน 

ทั้งน้ี ครม. ได้มอบหมายให้ ส านักงานฯ ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 ขั้นตอน ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

โครงการ 
เพื่อประกอบการพิจารณาการเป็น 
โครงการส าคัญตามหลักเกณฑ์ 

การท างานยังเป็นในลักษณะ 
“แยกกันคิด แยกกันท า  

ยังไม่เกิด Paradigm Shift” 

การด าเนินงานที่ผา่นมา 

ปัญหา #1 

ปัญหา #2 
หลักการ ความคิด ความเชื่อ  

ปัญหา #3 

โครงการส าคัญจริงไหม 

ปัญหา #4 

การเห็นแผนซ่ึงกันและกัน 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเปูาหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเปูาหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเปูาหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2563 

ปี 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2563 070001 070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2563 090001 090002 090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2562 100001 100101 100201 100301

ปี 2563 100001 100101 100201 100301

ปี 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2562 120001 120002 120101 120201

ปี 2563 120001 120002 120101 120201

ปี 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2562 140001 140101 140201 140301

ปี 2563 140001 140101 140201 140302

ปี 2562 150001 150101 150201 150202

ปี 2563 150001 150101 150201 150203

ปี 2562 160001 160101 160201 160202

ปี 2563 160001 160101 160201 160202

ปี 2562 170001 170101 170201

ปี 2563 170001 170101 170201

ปี 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ปี 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ปี 2562 210001 210101 210102 210201

ปี 2563 210001 210101 210102 210201

ปี 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ปี 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลกัประกัน
ทางสงัคม

18. การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

19. การบริหารจดัการน้้าทัง้ระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสทิธภิาพภาครัฐ

21. การตอ่ตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบ

10. การปรับเปลีย่นค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างใหค้นไทย
มีสขุภาวะทีด่ี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลงัทางสงัคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

5. การทอ่งเทีย่ว

6. พ้ืนทีแ่ละเมืองน่าอยูอั่จฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิตกิส์
 และดจิทิลั

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าประเดน็ เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ยแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ
1. ความมั่นคง

2. การตา่งประเทศ

3. การเกษตร

6 เปูาหมาย 
(16.22%) 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

37เปูาหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เปูาหมาย 

ประเด็น 

27 เปูาหมาย 
(19.29%) 

51 เปูาหมาย 
(36.43%) 

42 เปูาหมาย 
(30 %) 

ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563 

มีสถานะบรรลุเปูาหมาย 

ปี 2562 
ปี 2563 ดีขึ้น 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เปูาหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เปูาหมาย 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 
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การมองเปูาหมายร่วมกัน 
ตัวอย่างการพิจารณาเลือกเปูาหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเปูาหมายที่เลือกของ สศช.  

เปูาหมายแผนแม่บทย่อย  
ความสามารถในการแข่งขันด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของ

ประเทศ 

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน 

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

เปูาหมายแผนแม่บทย่อย  

คําอธิบาย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.  

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

หมายเหตุ สศช. มีภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย 

แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน  
      และประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

1 Worksheet 1 

เปูาหมายแผนแม่บทย่อย  
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ 
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต 

แบบพอเพียงมากขึ้น 
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการจัดทําข้อมูล

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

 200201   070101  110101 



nscr.nesdc.go.th 75 เมษายน 2564 

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายของแผนแม่บทฯ 
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แผนย่อย : 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่

มากขึ้น 

เปูาหมายแผนย่อย (Y1): 

ตัวอย่าง การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เปูาหมาย: ผู้ประกอบการในทุกระดับเปน็ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท 
ต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน 

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด การสร้างระบบนิเวศ 
ที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ 
เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 
อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ 
ความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน 

แผนย่อย 

เปูาหมายของแผนย่อย 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน 

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการ 
ท่ีเร่ิมตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

หน่วยงานเจ้าภาพ 

เปูาหมายของแผนย่อย เปูาหมายของแผนย่อย เปูาหมายของแผนย่อย 

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย 9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

เปูาหมายแผน
แม่บทย่อย 
: การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

ในปี 2560  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP ณ ปี
ปัจจุบัน) มูลค่า 2,302,556 ล้านบาท ขยายตัว ร้อย
ละ 3.37 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 (ปี 2556 – 2560) ร้อยละ 
4.96 ถึงแม้ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ แต่
ยังคงสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ เป็น
ผลมาจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐที่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ต่ ากว่าค่าเปูาหมาย 

ในช่วงปี 2561-2562 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รวมทั้งสิ้น 928 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,128,781 
ล้านบาท และมีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 
692 โครงการ เงินลงทุน 503,182 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2560 ที่มีการขอรับการลงทุนทั้งหมด 446 โครงการ 
เงินลงทุน 293,020 ล้านบาท และมีการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุนรวม 300  โครงการ เงินลงทุน 
312,574 ล้านบาท ผลการด าเนินการในปี 2561 – 
2562 มีมูลค่าการลงทุนรวม 503,182 ล้านบาท 
 คิดเป็นร้อยละ 83.86 จากค่าเปูาหมาย  

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 
บรรลุค่าเปูาหมาย กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตัวอย่าง Worksheet 1  การด าเนินการ 

ให้หน่ วยงานระบุ ความ
เกี่ยวข้องหลักและสนับสนุน
ของหน่วยงานต่อเปูาหมาย
แผนแม่บทย่อย 

การมองเปูาหมายร่วมกัน แนวทางที่ 1 

       สศช. ได้ขอความอนุ เคราะห์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 
ในการขับเคลื่อนโครงการ โดย สศช . ได้จัดท า 
วีดิทัศน์ประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญ
ประจ าปี 2565 รูปแบบ Online ชี้แจงรายละเอียด
การด าเนินงานของหน่วยงาน และให้หน่วยงาน
จัดท า Worksheet1, Worksheet2, Worksheet3 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการของ
หน่วยงานต่อไป 
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1 

ค่าเปูาหมายปี 2565 

สถานการณ์ 
การบรรลุเปูาหมายแผน

แม่บทย่อย 

(ผลการด าเนินงานของปีที่มีข้อมูลเป็นปจัจุบันที่สดุทีม่ีตัง้แต่ปี 2561) 

ช่องว่าง/ส่วนต่าง  
(Gap) 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเปูาหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเปูา 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเปูา (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเปูา (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน 
กับ ค่าเปูาหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

“Future State” 

“Actual and Current Performance” 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

(ค่าเป้าหมาย – สถานการณ์ปัจจุบัน) = ส่วนต่าง 

หมายเหตุ : ขอให้แปลง/ค านวณเป็นจ านวนที่ไม่ใช่ร้อยละ เช่น ค านวณ
เป็น X,XXX,XXX บาท เพ่ือให้สามารถเห็นภาพของส่วนต่างการพัฒนา
ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1. พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันโดยดูจากค่าสีเปูาหมายแผนแม่บทย่อย
ในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

2. น าค่าสีที่ได้มาเทียบส่วนต่างของค่าสีนั้น เช่น ค่าสีเหลือง สะท้อนให้
เห็นว่ายังคงเหลือส่วนต่างจากค่าเปูาหมายอยู่ที่ 25% หรือ ร้อยละ 
0.25 

3. น าไปคูณเข้ากับค่าเปูาหมาย เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงส่วนต่างการ
พัฒนาเมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยแสดงผลลัพธ์ตาม
หน่วยของค่าเปูาหมายนั้น 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อสังเกต : ตัวอย่างลักษณะของค่าเปูาหมายที่เป็นการเติบโต (Growth) 

ค่าเปูาหมายปี 2561 - 2565 ค่าเปูาหมายปี 2561 - 2565 

(ดีขึ้น/เพ่ิมขึ้น/ลดลง...) ร้อยละ 2 ในปีที่ 2565 ร้อยละ 2 (เฉลี่ยร้อยละ) 

ความหมาย : ในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้น/ลดลง.. ร้อยละ 2 

ความหมาย : เฉลี่ยแล้วโตขึ้นปีละ ร้อยละ 2  
                 เท่ากับในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 2 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)  

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 10 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)       

ค่าส่วนต่างการบรรลุเปูาหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเปูา 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเปูา (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเปูา (วิกฤติ) 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิธีการค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเปูาหมายกับสถานการณ์ (Gap) 

การมองเปูาหมายร่วมกัน 

การมองเปูาหมายร่วมกัน 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเปูาหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเปูาหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเปูาหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องด าเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเปูาหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเปูาหมายที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ  
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ  

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเปูาหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ที่มคีวามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เปูาหมายบรรลุได้  

การวิเคราะห์หาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเปูาหมาย.... 

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเปูาหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน  

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

VC 

เอกสารประกอบการด าเนินการของขั้นตอน 2.1 คือ 

Worksheet ที ่2 :   

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ของเปูาหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย

ส าคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่

คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน 

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะน าไปขับเคลื่อนเปูาหมาย……….  
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การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเปูาหมายแผนแม่บทย่อย 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

เปูาหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน  
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง)  
ทีส่่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายแผนแม่บทย่อยน้ัน ๆ ได้ตามที่ก าหนด 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ 
“องค์ประกอบ” หมายถึง 
ปัจจัยใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้

องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบมีบทบาทใน

การทําให้เป้าหมายบรรลุได้ 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้ 

เปูาหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ต้นทาง กลางทาง 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

องค์ประกอบ 
ที่ … 

องค์ประกอบ 
ที่ 2 

องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

ปลายทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 
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02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ 

Final Value chain Thailand (FVCT)  

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต ้“องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการทาํให้เป้าหมายบรรลุได้ 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ 
(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ท่ีมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไปจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน 
(ปลายทาง) ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้น ๆ ได้ตามท่ีก าหนด 

Worksheet 2  
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ าที่จ าเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเปูาหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เปูาหมายแผนแม่บทย่อยน้ัน 

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เปูาหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะระบุรายละเอียด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน 
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โครงการส าคัญ คืออะไร 

โครงการส าคัญ  
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Final Value Chain Thailand 
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 ตัวอย่างข้อเสนอร่างโครงการ (X) 

01 

02 

03 

04 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) 
 

กิจกรรมและงบประมาณ 
 

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ 

สารบัญ  

ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มฯ 

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี โดยมีค าอธิบาย
หัวข้อต่าง ๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนข้อเสนอ
โครงการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อให้
หน่วยงานมีข้อมูลที่สอดคล้องกับการน าโครงการเข้าสู่ ระบบ 
eMENSCR ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

“ 
• วัตถุประสงค์ 

“ 
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                          ในการจัดท าร่างโครงการจ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยหน่ึงด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ (ถ้าม)ี 

ร่างโครงการ : 

หมายเหตุ :  

ชื่อโครงการของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ชื่อผู้ประสานงานหลักของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

โครงการผลิตวัคซีนปูองกันโรคโควิด-19 

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

ความเกี่ยวข้องของโครงการกับเปูาหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

นายรักชาติ ยิ่งชีพ  

โครงการที่ดีจะต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อเปูาหมายฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจะเป็นได้ทั้งโครงการใหม่ หรือโครงการต่อเนื่อง แต่ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเปูาหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเปูาหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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โครงการ
ส าคัญ 

(X) ประจ าปี 
2565 

 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
(X) ตามข้อเสนอ

โครงการที่น าเข้าผ่าน 
ระบบ eMENSCR 

พร้อม M7 

ให้คะแนน X  
ตามหลักเกณฑ์ 

(Checklist) การ
คัดเลือก X ส าคัญ 
ประจ าปี 2565 

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเปูาหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ  
(Normalisation) 

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX 
ท่ีผ่านการ normalisation 
แล้วในแต่ละเปูาหมายแผน

แม่บทย่อย เพ่ือคัด X 
ส าคัญของแต่ละเปูา 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ของท้ัง 140 เปูาหมาย 

Workshops ครั้งที่ 1 และ 2 
หน่วยงานเจ้าภาพ  

จ.1 จ.2 จ.3  

Workshops ครั้งที่ 3 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด 
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
จากสถานการณ์โควิด-19  

พ.ศ. 2564-2565 

ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท าในปี 2565 และส่งผลต่อ
การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะได้โครงการ

ส าคัญ 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

หาค่าน้ าหนักของแตล่ะ
เปูาหมายแผนแมบ่ทยอ่ย 
ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 

หาค่าเฉลี่ยของ X ส าคัญ
ของ 140 ทุกเปูาหมาย
แผนแม่บทย่อย เพ่ือ

จัดล าดับ IMPACT ของ
X ส าคัญ 

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการส าคัญ (X) ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญไวใ้นแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565  
ทั้งน้ี โครงการส าคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท

เฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565” 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อเปูาหมายแผนแม่บทย่อย 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายละเอียดของโครงการ
ในภาพรวมกับปัจจัยที่

เลือกมาว่ามีความ
สอดคล้องและส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายได้จริง 

พิจารณาหลักการและ
เหตุผลของโครงการว่ามีการ
อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ/
งานวิจัย/ข้อมูลสถิติ มาใช้
ในการอ้างอิง เพ่ือท าให้มี

ความน่าเชื่อถือ 

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเปูาหมาย/ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ของโครงการว่ามี
ความชัดเจน และสามารถบรรลุ
เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย 

พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/
การด าเนินการของโครงการ
ว่ามีความชัดเจน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค/์เปูาหมาย
ของโครงการ และสามารถ

ด าเนินการได้ 

พิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ

และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การบรรลุเปูาหมายใน

ปี 2565 

พิจารณาความซ้ าซ้อน
ของโครงการที่
หน่วยงานเคย

ด าเนินการผ่านมา 

พิจารณารายละเอียดโครงการ (ผลผลิต/
ผลลัพธ์/กิจกรรม) ว่าเป็นโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพื่อ

ด าเนินการตามภารกิจปกติ และจัดตั้ง
กองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการ 

พิจารณางบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ
ว่ามีความเหมาะสม 

และเกิดความคุ้มค่าต่อ
ผลสัมฤทธิ์ 

หล
ักเ

กณ
ฑ์ก

าร
ให

้คะ
แน

น 

โครงการส าคัญ 
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ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ 

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ  

หน่วยงานภาครัฐ 

ผลรวมคะแนนได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ 

รัฐวิสาหกิจ 
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การน าโครงการส าคัญ (X) มาจัดลงใน Quadrant 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี  (พ.ศ. 2565) 
โดย สศช. จะน าโครงการที่ได้จากการจัดล าดบัความส าคัญ/เร่งด่วน น าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

 โครงการ 
ที่ต้องเร่ง

ด าเนินการ 

    ยังต้องด าเนินโครงการ
เพื่อรักษาสถานะการบรรลุ

เปูาหมาย 

ระยะห่างจากค่าเปูาหมายสูง – 
ผลกระทบของโครงการสูง 
1. โครงการ XXXXXX1 

2. โครงการ XXXXXX2 

3. โครงการ ............. 
4. โครงการ XXXXXXn 

ระยะห่างจากค่าเปูาหมายสูง – 
ผลกระทบของโครงการต่ า 
1. โครงการ XXXXXX1 

2. โครงการ XXXXXX2 

3. โครงการ ............. 
4. โครงการ XXXXXXn 

ระยะห่างจากค่าเปูาหมายต่ า – 
ผลกระทบของโครงการต่ า 
1. โครงการ XXXXXX1 

2. โครงการ XXXXXX2 

3. โครงการ ............. 
4. โครงการ XXXXXXn 

ระยะห่างจากค่าเปูาหมายต่ า– 
ผลกระทบของโครงการสูง 
1. โครงการ XXXXXX1 

2. โครงการ XXXXXX2 

3. โครงการ ............. 
4. โครงการ XXXXXXn 

การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) หลักการ 

Q4 

Q3 

 โครงการที่
ต้องเร่ง

ด าเนินการ
มากที่สุด * 

* 

* 
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ทีส่่งผลตอ่ 
การบรรลุเปูาหมายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่มีความสอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา 

(Cope, Adapt, Transform) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 23 ประเด็นแผน
แม่บทฯ จึงสามารถส่งผลต่อการบรรลเุปูาหมายได้ทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

และแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่สามารถส่งผลตอ่การ
บรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการส าคัญ 571 โครงการ 

1 

2 

1 

2 

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565  
จ านวน 571 โครงการ ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการส าคัญรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
จ านวน 250 โครงการและโครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวน 321 โครงการ  
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ภายในประเทศ  

(Local Economy) 

การเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับ 
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth)  

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน(Human Capital)  

1 
2 

Cope Adapt  Transform 

โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

กฎหมายและ 
ภาครัฐดิจิทัล  

องค์ความรู้
และนวัตกรรม 

ความมั่นคง
และการ

บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

2 โครงการ 24 โครงการ 6 โครงการ 

Cope Adapt  Transform 

30 โครงการ 36 โครงการ 28 โครงการ 

3 

Cope Adapt  Transform 

14 โครงการ 24 โครงการ 8 โครงการ 

4  การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ  
(Enabling Factors) 

การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
และภาคีการ

พัฒนา 

Cope Adapt  Transform 

45 โครงการ 16 โครงการ 17 โครงการ 

โครงการส าคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ                       โครงการ 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

250 

โครงการส าคัญที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย
ย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เปูาหมายของ 23 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศ                        โครงการ 321 

571 โครงการ 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1) โครงการส าคัญที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายย่อย 
ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เปูาหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ต้องเน้นให้ความสําคัญเปน็พิเศษ (Priority Focus Areas) โดยจะเป็นการเสริมรับ
กับแนวทางการดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนไทยมีงานทําและ
สามารถยังชีพอยู่ได้ ขณะที่กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมี 
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ (2) แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนา
เพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 
อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
และติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและครอบคลุม  
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเปูาหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเปูาหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 

โครงการ/การด าเนินงาน 
ในแผนปฏิบัติรายการ

ประจ าป ี

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/ 

ดาวน์โหลด Template  
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน าโครงการ/การด าเนินงาน (X) ที่ผ่านการพิจารณาการล าดับความส าคัญ/เร่งด่วนมา
บรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)* ก่อนเสนอต่อ รมต. เจ้าสังกัดเห็นชอบก่อนส านัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565 

โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญที่มีความ

เร่งด่วน แผนงานบูรณาการ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  ทุกโครงการ (X)  
ที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2  

รวมถึงการด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามภารกิจปกติ 

บรรจุใน  
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี  

(พ.ศ. 2565) 

สงป. จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี 

เสนอต่อ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

เพื่อให้ความเห็นชอบ  

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

ขั้นตอน 

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป  

* แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน  

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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การด าเนินการต่อไปตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  

ส านักงบประมาณ 

รายละเอียด 
โครงการส าคัญฯ  

571 

ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับ 
การด าเนินการโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ  

1 

2 

3 

ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการส าคัญจัดท า
รายละเอียดโครงการส าคัญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยใช้ข้อมูลต้ังต้นจากระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ให้บรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป  

169 หน่วยงาน  

โครงการ 
ส าคัญฯ  

571 

หน่วยงาน  

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติ ร าชการรายปี ตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ : 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เปูาหมาย (Y2)* 

เปูาหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเปูาหมาย ระยะ 5 ปี*  

Y2 

Y1 
ค่าเปูาหมาย ระยะ 5 ปี* 

แนวทางการพัฒนา AAA n 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

ตัวชี้วัด* 
คือ สิ่งที่กําหนดขึ้นเพ่ือ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เปูาหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเปูาหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เปูาหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60) 

การมองเปูาหมายร่วมกันเป็นการด าเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการถ่ายระดับ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X) 

37 
เปูาหมายประเด็น 

 

23 
แผนแม่บทฯ 

85 

แผนแม่บทย่อย 

140 

เปูาหมายย่อย 
 

Y2 

Y1 

Z 

X X X X X 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
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ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับ : ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

PDP EEP Smart Grid AEDP OIL Gas 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
        (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ (12) 

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน /กรมที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานด้านพลังทดแทน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน 
/กรมที่เกี่ยวข้อง (ปี 2563 – 2565) 

ตัวอย่างโครงการ 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

1) PDP: แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 
2) EEP: แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 
3) Smart Grid: แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
4) AEDP: แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 
5) OIL: แผนบริหารจัดการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558-2579 
6) Gas: แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพ.ศ. 2558 – 2579 

รวมกันเป็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงานแห่งชาติ (พ.ศ. ....-....)* 

02 

แผนระดับที่ 2  

แผนระดับที่ 3  

03 

01 

แผนระดับที่ 1  

ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน 

ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับและโครงการส าคัญ : ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

• มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560 
• มติ ครม. 12 มีนาคม 2562 
• มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562 

การจัดท าแผนระดับ 3 จะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็นการถ่ายระดับของแผนและท าให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน น าไปสู่การบรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
และเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนระดับท่ี 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับ 2 อ่ืนๆ (ในกรณีที่ มีความ
สอดคล้องแผนระดับ 2 อ่ืนๆ ), และแผนระดับที่ 3 
อ่ืน (หากมี)  
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3 
ของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เปูาหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่
สอดคล้องได้อย่างไร 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระสําคัญของแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

Template แผนระดับที่ 3 

หมายเหตุ ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อน าแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม  



nscr.nesdc.go.th 102 เมษายน 2564 

ตัวอย่างโครงการตามการวิเคราะห์ Value Chain ด้านเกษตร 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย :สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
 

030101 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย :สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 V02 F0201  โครงการ 

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
และสินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

F0202 โครงการ 

การสร้างแบรนด์/สรา้งเรื่องราว โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

F0203 โครงการ 

มาตรฐานรับรองสินค้า  
และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

F0204 โครงการ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ด้านหม่อนไหมปี2565 

F0205 โครงการ 

การพัฒนาคุณภาพสินค้า 

F0206 

การพัฒนาการแปรรปูผลิตภัณฑ์  

030101 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรปลอดภัย 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย :สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030201 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรปลอดภัย 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย :สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

V02 F0201  โครงการ 

การผลิต 

แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าในชุมชน 

F0202 โครงการ 
การรวมกลุ่มในการท าเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย ์
โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ” 

F0203 โครงการ 

มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 

F0204 โครงการ 

การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ การน าร่องเพ่ือการใช้ชีวภัณฑ์ผสมผสานแบบบูรณาการส าหรับพืชผักเศรษฐกิจและไม้ผลมูลค่าสูง 

F0205 โครงการ 

การเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ท้ังในและต่างประเทศ 

-การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและปลอดภัยและ
การพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น(FromFarmtoCustomer) 

-การยกระดับผักและผลไม้ไทยด้วยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสส าหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน 

030201 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรปลอดภัย 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึน้ 030202 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย :เกษตรปลอดภัย 
 030202 

V01 F0101  โครงการ 

ระบบรับรอง
มาตรฐาน 

การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 

F0102 โครงการ 
การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานของเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

F0103 โครงการ 

ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานก ากับดูแล 
ควบคุม และการตรวจสอบย้อนกลับ  

- โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรอง

มาตรฐาน 
- โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

- การจัดต้ังหน่วยทดสอบคุณประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารและสมุนไพรไทย 

F0104 โครงการ 

ต้นแบบการน ามาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ 

เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึน้ 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรชีวภาพ 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 030301 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย :เกษตรชีวภาพ 
 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย :สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
 

030301 
V02 F0201  โครงการ 

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ -โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
-โครงการจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

F0202 โครงการ 

มาตรฐานระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพ 

F0203 โครงการ 

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและ
ดึงดูดผู้บริโภค 

F0204 โครงการ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
- โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณชิย์ 
- โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการน าผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
พลังงานทางเลือก 

F0205 โครงการ 

การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าพรีเมียม 

F0206 โครงการ 

การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าสนใจ 

F0207 โครงการ 

การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกต าบล เพ่ิมขึ้น  

แผนแม่บทย่อย : เกษตรชีวภาพ 
030302 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย :เกษตรชีวภาพ 
 030302 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกต าบล เพ่ิมขึ้น  

V02 F0201  โครงการ 

การจัดต้ัง/
บริหารจัดการ
วิสาหกิจ (เชิง

พาณิชย)์ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการตลาดที่มี
ประสิทธภิาพ 

F0202 โครงการ 

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

F0203 โครงการ 
แหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินการ ส าหรับการ
จัดต้ังวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

F0204 โครงการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

F0205 โครงการ 
กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร

ชีวภาพ 
โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพร 

F0206 โครงการ 

การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030401 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป 

030401 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

V03 F0301 โครงการ 

การแปรรูป/สร้างมูลค่า 

ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัดบรรจุ และ
บรรจุภัณฑ์ 

F0302 โครงการ 

การบริหารสินค้าคงคลัง 

F0303 โครงการ 

เทคโนโลยีการแปรรูป 
 

- โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ 

- โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมมยางพาราและการแปรรูปโกโก้รองรับ
อุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต 

- โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์ 
- การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ ายาง 
- โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม 

F0304 โครงการ 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการแปรรูป 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030501 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย :เกษตรอัจฉริยะ 

030501 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

V01 F0101 โครงการ 

การวิจัยและเทคโนโลยี 

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านกระบวนการ
ผลิต พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง ปัจจัยการผลิต 

เคร่ืองจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ  

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

F0102 โครงการ 

เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล 

V02 F0201 โครงการ 

การจัดท าแปลงสาธิตต้นแบบ 

แปลง/โรงเรือนสาธิต 
ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 

- โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 
- โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ) 

F0202 โครงการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรอัจฉริยะ 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย :เกษตรอัจฉริยะ 

030501 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

V03  F0301  โครงการ 

การส่งเสริม/ขยายผล เกษตร
อัจฉริยะ 

แผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0302 โครงการ 

เกษตรแปลงใหญ่อัจฉริยะ และพื้นที่อื่นๆ 

F0303 โครงการ 

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart 
Farmer/Young Smart Farmer/ Start Up 

- โครงการ“.การพัฒนาเทคโนโลยีการอาหารส าหรับผู้ประกอบการใหม่ที่สมาร์ทและเร่ิมก่อตั้งธุรกิจ
อาหารฟังก์ชันและอาหารโมเลกุล” 

- โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

- โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

- โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร(กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร) 

- พัฒนาทักษะก าลังแรงงานด้านเกษตรอัจฉริยะ 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 030502 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 

030502 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

V02 F0201 โครงการ 

การพัฒนากระบวนการผลิต 

เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช 
 

F0202 โครงการ 

การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ  

F0203 โครงการ 

ระบบโลจิสติกส์/คลังสินค้าอัจฉริยะ  

F0204 โครงการ 
 

ผู้ประกอบการเทคโนโลย ี



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 030601 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

030601 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

V02 F0201 โครงการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตภาคการเกษตร 

การลดต้นทุนการผลิต - โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่(กิจกรรมการส่งเสริมการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่) 
- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณพ.ศ.2565 
- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 
- โครงการ“จัดท าฐานข้อมูลยางพารา(BigDataCenter)” 

F0202 โครงการ 

การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย - ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
- โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

- โครงการยกระดับกระบวนการผลิตมะม่วงหิมพานต์ส าหรับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมล าน้ าน่านจ ากัด 

F0203 โครงการ 

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

F0204 โครงการ 
 

การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและหลัง 
การเก็บเกี่ยว 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

030601 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

V02 F0205 โครงการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค

การเกษตร 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

F0206 โครงการ 

 แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

F0207 โครงการ 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับระบบ
แผนที่การเกษตร  

- บริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 
- โครงการความร่วมมือพัฒนาต าบล(Smarttumbon) 

- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(ZoningbyAgri-
Map)ปี2565 

- โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร 

F0208 โครงการ 
 

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
อ านาจการต่อรอง และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- โครงการธนาคารหม่อนไหมปี2565 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเปูาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 030602 



โครงการที่ผ่านการ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand  
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

030602 เปูาหมายแผนแม่บทย่อย : สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเปูาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

V02 F0201 โครงการ 

การเพ่ิมขีดความสามารถแล
ยกระดับสถาบันเกษตรกร 

องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร และพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนาหมอดินอาสา 

F0202 โครงการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง 

F0203 โครงการ 

 โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ และระบบ
ธรรมาภิบาล 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
- โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์

และสถาบันเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ2565 

F0204 โครงการ 

การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม 

F0205 โครงการ 

การส่งเสริมอาชีพ 



nscr.nesdc.go.th 125 เมษายน 2564 

ประเด็นน าเสนอ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) 
4. กรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 



กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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สศช. จัดทํากรอบ
แผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 13 โดยการ
ศึกษาวิจัย และหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
และเสนอสภาพัฒนาฯ  
ให้ความเห็นชอบ 

สศช. ยกร่าง 
กรอบแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 

สศช. น ากรอบ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
มาด าเนินกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็น
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ท้ังประชาชน ภาคเอกชน 
นักวิชาการ  
ตามกระบวนการท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ 

ระดมความคิดเห็น 
กรอบแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 13 

สศช. นําความเห็นท่ีได้รับ
มาปรับปรุงกรอบแผนฯ 
พร้อมท้ังยกร่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
ให้ชัดเจนและเหมาะสม 
บนพื้นฐานของการทํางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

สศช. ยกร่าง 
แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 13 ฉบับสมบูรณ ์

สภาพัฒนาฯ เสนอ 
ร่างแผนพัฒนาฯ  
ต่อคณะรัฐมนตรี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาต/ิ
คณะรัฐมนตรี 

หลังจากได้รับ 
ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  
สภาพัฒนาฯ จะรายงาน 
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 13 ให้รัฐสภาทราบ  
เพื่อประกาศใช้ใน 
ราชกิจานุเบกษาต่อไป 

เสนอรัฐสภา 

ม.ีค. – พ.ค. 64 มิ.ย. 64 – ม.ค. 65 ก.พ. - เม.ย. 65 พ.ค. - ก.ค. 65 
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เชียงราย 
เชียงใหม่ 

พิษณุโลก 

อุดรธา
นี สกลนค

ร 

อุบลราชธานี 
นครราชสีมา 

กาญจนบุรี 

นครสวรรค์ 
ขอนแก่
น 

จันทบุร ี
เพชรบุ
รี 

สุราษฎร์ธานี 

ภูเก็ต 
สงขลา 

นครปฐม 

อยุธยา 
ชลบุรี 

เวทีระดมความคิดเห็น 
ในระดับภูมิภาค 
 18 กลุ่มจังหวัด 

 ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 ภาคเอกชน  
 นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา  
 เยาวชน  
 ผู้สูงอายุ  
 สื่อมวลชน 

เวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม่ 
ในส่วนกลาง 

ช่องทางออนไลน์ 
www.nesdc.go.th 

สภาพัฒน ์

การระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13:  มี.ค. – พ.ค. 2564 

Plan13@nesdc.go.th 



 

ประเด็นระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

สิ่งที่ต้องท า  
เพื่อนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 4IR, Digital Transformation ที่ถูกเร่งด้วย COVID-19 
 โอกาสในการยกระดับการพัฒนา แต่ยังเป็นความเสี่ยง 

ต่อการจ้างงาน, Digital Divide, และ Cyber Security 

อนาคตของงาน 
 งานบางประเภทจะหายไป และเกิดงานประเภทใหม่ 
 การจ้างงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐานเพิม่สูงขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
 มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 
 ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน สินค้าและบริการสุขภาพ 
 การแพทย์ที่ทันสมัย เพิ่มความสามารถของระบบสาธารณสุข 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
 สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วัยแรงงานลดลง 
 เศรษฐกิจผู้สูงอายุ การทํางานและสภาพสังคมรูปแบบใหม่ 

การขยายตัวของความเป็นเมือง 
 ภายใน 30 ปี ประชากร 70% ของโลกจะอาศัยในเขตเมือง 
 หลายเมืองทั่วโลกกําลงัมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง
สังคม 

 คนเจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้มย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น 
 ค่านิยมการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป อาทิ การเห็นความสําคัญ

ของการศึกษามากขึ้น การไม่นิยมมีลูก 

ความพยายามระดับโลกในการลดปรมิาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ความตกลงระหว่างประเทศเพือ่ควบคุมการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมิ
โลก 

 หลายประเทศตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions 

แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
 ความตึงเครียดระหว่างมหาอํานาจตะวันตกและตะวันออก 
 ความท้าทายในการกําหนดบทบาทความร่วมมือของไทย 

พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟูา 
 พลังงานแสงอาทติย์และลม มีต้นทุนลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ว 
 หลายประเทศมีแผนทีจ่ะระงับการจําหน่ายยานยนต์เชือ้เพลงิฟอสซิล 

1
2
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ผลกระทบและแนวโน้มจากโควิด-19 

ผลกระทบต่อประเทศไทย 
 ไทยรับมือกับโควิด-19 ได้ดเีป็นอันดบั 4 ของโลก  
 แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง เนื่องจากพึ่งพาการท่องเท่ียวและส่งออกในสัดส่วนสูง 

 GDP ติดลบ ปี 2563 หดตัว 6.1% 
 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 1.90% 

 ชั่วโมงการท างานลดลง โดยเฉพาะในแรงงานท่ีมีอายุน้อย 
และมีการศึกษาสูง 

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 
ถูกเร่งรัดให้เกิดในอัตราเร่ง 

แรงกดดันต่อพฤติกรรมสุขภาพ  
มาตรฐานสุขอนามัย 

ห่วงโซ่มูลค่าโลกสั้นลง  
เชื่อมโยงในภูมิภาคมากข้ึน 

แรงงานนอกระบบเพิ่มข้ึน 

เป็นโอกาสให้ธรรมชาติฟื้นฟู 
แต่เพิ่มขยะพลาสติก/ขยะติดเชื้อ 

ผลกระทบในระดับโลก 
 GDP โลกปี 2563 หดตัว 4.3% 
 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 6.5% และชั่วโมงการทํางานลดลง 
 การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศหดตัวรุนแรง 

ผลกระทบต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

13
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สถานะของประเทศและผลจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ความมั่นคง 

 ความสามารถในการแข่งขัน 

 ทรัพยากรมนุษย์ 

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการภาครฐั 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13
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1. ความมั่นคง 

การรักษาความสงบในประเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
การบูรณาการความร่วมมือ 

ด้านความมั่นคงระดับนานาชาติ 

 ไทยมีระดับความมั่นคงและปลอดภัย
ค่อนข้างต่ า โดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

 ปัญหาความเชื่อม่ันในรัฐและความขัดแย้ง
ทางความคิดในสังคม 

“ไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัยค่อนข้างต่ํา การโจมตีทางไซเบอร์
และสาธารณภัยยังคงเป็นภัยคุกคามที่สําคัญ แต่ยังมีโอกาสในการ
ดําเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค” 

 การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างชาติ 
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับอาเซียน 

 ไทยแสดงบทบาทน าในการส่งเสรมิ
เสถียรภาพทั้งในอาเซียนและเอเชีย 

 ภัยคุมคามทางไซเบอร์ของไทยมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ระดับการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 
อาจทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

 ภัยธรรมชาติเป็นหนึง่ในภัยคุกคาม 
ทางความมั่นคงที่สําคัญ 

1 2 3 
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2. ความสามารถในการแข่งขัน: ประเด็นเชิงโครงสร้าง  

เศรษฐกิจไทย 
ก าลังเผชิญกับข้อจ ากัด 

ในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

ทําให้อาจไม่สามารถออกจาก 
การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

ได้ตามระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้ 

ปัจจัยการ
ผลิต 

โครงสร้าง 
ภาคการผลิต 

เสถียรภาพ 

อุปสงค์
ภายใน 

การจัดสรร
ผลประโยชน์ 

ภาคการเงิน 
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 ทุนขยายตัวต่ า  
 แรงงานมีแนวโน้มลดลง 
 ผลิตภาพเพิ่มขึ้นช้า จากการลงทุน 

ใน R&D ที่ต่ํา และการเติบโตที่ชะลอ 
ของผลิตภาพแรงงาน 

 อุตสาหกรรมและบริการมีมูลค่าเพิ่มต่ า  

 31.6% ของแรงงานอยู่ใน 
ภาคเกษตร  แต่สร้างมูลค่าเพิ่มเพียง  
6% ของ GDP 

 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพที่ดี 

 สถานการณ์โควิด-19 ท าให้เศรษฐกิจไทย
เปราะบางขึ้น จากหนี้ครัวเรือน NPLs  
และหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น    

 ข้อจํากัดของอุปสงค์
ภายในประเทศ 

 ในระยะต่อไปต้องมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับทิศทาง 
ของตลาดโลก 
 SMEs มีความสําคัญเพิ่มข้ึน  

แตผ่ลประโยชน์ยังกระจุกตัว 
ในธุรกิจขนาดใหญ่ 

 SMEs มีแนวโน้มเสียเปรียบเพิ่มขึ้น  
ด้วยข้อจํากัดในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
 

 ความก้าวหน้าด้านบริการ 
การเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 ครัวเรือนเข้าถึงบริการการเงนิ 
ได้เพิ่มมากขึ้น หนี้นอกระบบลดลง 



2. ความสามารถในการแข่งขัน: ภาคการผลิตเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลิตภาพแรงงาน
ต่ า 
มีแรงงานสูงอายุ 

ในสัดส่วนสูง 
ความเสี่ยงจาก 

Climate Change 
และมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เข้มงวด 

ก่อนโควิด-19 
 แนวโน้มเติบโตดี 

แต่ค่าใช้จ่าย
ขยายตัวต่ํา 

 แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งเสื่อมโทรม 

หลังโควิด-19  
 มีอุปทานส่วนเกิน  
 การแข่งขันด้าน

ราคารุนแรงขึ้น 

 ต้นทุนเทคโนโลยี 
ยังอยู่ในระดับสูง 

 มูลค่าการผลิต 
ในตลาดโลก 
ยังค่อนข้างต่ า 

 โรงพยาบาล 
ได้มาตรฐาน JCI  
สูงเป็นอันดับที่ 4 
ของโลก  

 ปี 2560 ค่าใช้จ่าย
การรักษาพยาบาล
ของชาวต่างชาติ  
สูงเป็นอันดับที่ 5 
ของโลก 

 มีจุดแข็งในการผลติ 
HDD แต่เติบโต
ลดลง จากการ
เปลี่ยนผ่าน 
เทคโนโลยีสู่ SSD 

 มีบทบาทหลัก 
เป็นเพียง OEM 

 ในปี 2559 ธุรกิจ
ซอฟท์แวร ์
มีมูลค่าการผลิต 
กว่า 5 หมื่นล้าน
บาท 

 โลจิสติกส์: ปี 2562 
ไทยอยู่ที่อันดับที่ 
32 ของโลก และมี
แนวโน้มดีขึ้น 

 ยานยนต์สมัยใหม่: 
ปริมาณการผลิต 
ICE สูง แต่ยังขาด
ความพร้อมในการ
ผลิต EV 

 การบิน: ขาดแคลน
ผู้ประกอบการ 
ที่เชี่ยวชาญ 

 การผลิต
ยุทโธปกรณ์ 
เชิงพาณิชย์  
ยังไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศ 
ที่มีอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ 
ครบวงจรได้ 

การเกษตร การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม
ชีวภาพ  

การแพทย์ 
ครบวงจร 

อุตสาหกรรม 
และบริการดิจิทัล 

การคมนาคมขนส่ง 
และโลจิสติกส ์ 

อุตสาหกรรม 
ความมั่นคง 

อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต ภาคการผลิตเดิมที่ส าคัญ 

หากไม่ปรับตัว มีความเสี่ยง 
ที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั  

และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน 

(1) การแพทย์ (2) ดิจิทัล (3) โลจิสติกส์ และ (4) ยานยนต์สมัยใหม่ 
มีแนวโน้มเติบโตที่ดีในระยะแผนฯ 13 แต่ต้องเร่งสร้างความพร้อม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและทักษะแรงงาน 
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2555 2561 

3. ทรัพยากรมนุษย์ 

ความต้องการทักษะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความจ าเป็นมากขึ้น 

• ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมถึง Soft Skills เป็นท่ีต้องการมากยิ่งขึ้น 

• ทักษะที่แทนได้ด้วยเทคโนโลยีมีความต้องการลดลง 

โอกาสในการยกระดับคุณภาพและขยาย
โอกาสทางการศึกษา จากประชากรวัยเรียน 

ที่ลดลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น แต่ยังประสบปัญหาเชิงคุณภาพ 
ท้ังด้านการศึกษาและทักษะแรงงาน ซ่ึงจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 

เมื่อเผชิญกับแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงในระยะตอ่ไป 

ประเด็นความท้าทายที่ส าคัญ 

ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาและทักษะ 
อาจเพิ่มสูงขึ้น  

สําหรับกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี 

2561-62 2562-63 

ด้านทักษะ 

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 
(Global Competitiveness Index)  

ไทยขาดแคลนทักษะแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและบริบทการเปลีย่นแปลง 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์  
(Human Development 
Index)  

อยู่ในระดับต่ํา 
และมีอันดับลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ผลคะแนนสอบ  

ของเด็กไทย  
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ชุดทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(Skillsets of Graduates)  

61 
/140 

79 
/141 

ทักษะดิจิทัลในกลุ่มประชากร 
(Digital Skills among Pop.)  

61 
/140 

66 
/141 

ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  
ในปี 2562 
0.73 0.78 

1 1 

2 2 

6 3 

50 
/79 

66 
/79 

6 
จาก 10 ประเทศ 

73  
จาก 141 ประเทศ 

อันดับรวม 
2562-63 

คุณภาพการศึกษาของไทย 
อยู่ในระดับต่ า เมื่อเทียบระดับนานาขา

ติ 



โควิด-19 ฉายภาพความ
เหลื่อมล้ าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เนื่องจากกลุ่มเปราะบาง 
มีความสามารถในการรับมือ
กับวิกฤตต่ํากว่า 
Digital Divide โดยเฉพาะ
ในด้านการศึกษาและ 
การเข้าถึงสวัสดิการรัฐ 

4. โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ความยากจน 

ไทยยังเผชิญความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ 

การขยับสถานะของคนจนยิ่งเป็นไปได้ยาก  
จากโควิด-19 อัตราการพึ่งพิงท่ีสูงขึ้น  
และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลยังท าให้
มีโอกาสระบุคนจน ช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด 

ความเหลื่อมล้ า 

0.63 0.62 
0.47 0.43 

2556 2558 2560 2562 

ทรัพย์สินรวม 

ความคุ้มครองทางสังคม 

ประสบปัญหาความเพียงพอ และความยั่งยืน  
 แม้จะครอบคลุมคนทุกช่วงวัย  

แต่สิทธิประโยชน์ยังอยู่ในระดับต่ า  
 มีลักษณะ แยกส่วน ขาดการบูรณาการ 

ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนและซ้ําซ้อน 
ในบางสิทธิประโยชน/์กลุ่มเป้าหมาย  

สัดส่วนแรงงานนอกระบบสูง กว่า 50%  
ของกําลังแรงงาน และมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้น 

โอกาสขยับสถานะของคนจนน้อยลง ความเหลื่อมล้าํ 
เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความคุ้มครองทางสังคมยังไมเ่พียงพอ  

และไม่เหมาะสมกับบริบทและรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไป 
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สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่อง  
แต่คนจ านวนหนึ่งยังคงติดกับดักความยากจน 
 กลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อยท่ีสุดมีโอกาสต่ําท่ีจะ

เลื่อนขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้สูงขึ้น 



5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 สัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้ค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก 
มีการปลูกทดแทนป่าที่ถูกทําลาย 

 ไฟปุาได้กลายมาเป็นสาเหตุการท าลายพื้นที่ปุา 
ที่รุนแรงกว่าการบุกรุก 

 ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากเป็นอันดับ
ท่ี 15 ของโลก แต่จํานวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

 การขาดแคลนน้ ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  
โดยเฉพาะในภาคการเกษตร  

 น้ าท่วมสร้างความเสียหายเป็นประจําทุกปี 
 ความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มข้ึน และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยท้าทาย
สําคัญต่อการจัดการน้ํา 

 ในปี 2562 ขยะชุมชน 22% ไม่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง กลายเป็นขยะตกค้าง  

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจทําให้ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจ านวนข้ึน 

 ฝุุน PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานทุกปี  
โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองและเขตอุตสาหกรรม 

 น้ าเสียชุมชนที่ไม่ได้รับการบ าบัดมีปริมาณสูง 

ปุาไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ทรัพยากรน้ า 

มลพิษ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 พื้นที่ปุาชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 แนวปะการัง 80% มีสภาพเสียหายถึงเสียหายมาก 

จากอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นและการกระทําของมนุษย์  
 การกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไขในหลายพื้นที่  

แต่ Climate Change อาจทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น 
 ขยะในทะเลเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3 หมื่นตัน  

โดยตรวจพบไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลประมาณ 90% 

 แนวโน้มปริมาณการปล่อย GHGs ของไทยยังคง
เพิ่มขึ้น โดย 74% ของ GHGs ของไทย มาจาก 
การใช้พลังงาน  

 พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟูา  
เป็นโอกาสส าคัญของไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) 

ปัญหามลพิษและผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น และจะเป็นภัยคุกคามสําคัญ 

ทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิต 

137 



1
3
8 

6. ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัล  
แต่มีความท้าทายด้านการรักษาความยั่งยืนทางการคลงั การปรับปรุง
กฎระเบียบให้ทันสมัย และการปรับโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น 

การจัดอันดับของหน่วยงานระหว่างประเทศ 

อันดับด้านการจัดการภาครัฐปรับตัวดีขึ้น 

ประเด็นความท้าทายที่ส าคัญ 

 ความคาดหวังที่สูงขึ้น โดยเฉพาะความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  
และการเปิดเผยข้อมูล 

 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนทางการคลัง สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่ํากว่า
เป้าหมายในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง แต่ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และความสามารถในการจัดเก็บรายได้อาจลดต่ําลง 

ที่มา: รวบรวมจาก UN, World Bank และ IMD 
(2563) 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ความยากง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ 
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 กฎระเบียบมีความซ้ าซ้อนและล้าสมัย ในปี 2562 มีกฎระเบียบท่ีไม่จําเป็น 
ถึง 85% คิดเป็นความสูญเสียกว่าแสนล้านบาท/ปี (0.8% ของ GDP) 

 ภาครัฐมีโครงสร้างขนาดใหญ่และไม่ยืดหยุ่น ภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง  
ยากท่ีจะยกเลิกหรือควบรวมหน่วยงาน และยังคงบทบาทผู้ให้บริการ  
(Operator) ในสาขาท่ีภาคส่วนอื่นสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์อันดับที่ 57 จาก193 ประเทศ  
 ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ  

อันดับที่ 21 จาก 189 ประเทศ 
 ดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐ อันดับท่ี 23 จาก 63 ประเทศ 



แนวทางการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 

โควิด-19 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สถานะของประเทศ 

Global Megatrends 
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สิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง การแข่งขัน 

มนุษย์ 

ภาครัฐ 

สังคม 
โอกาส 

ความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงที่ส าคัญ 



โอกาสและความเสี่ยงที่ส าคญั 

ความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน ทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครฐั 

ผลิตภาพการผลิตรวมลดลง 

การพ่ึงพิงเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศสูงขึ้น 
SMEs สูญเสียศักยภาพ 

ในการแข่งขัน 
ภาคการเกษตรมีความสามารถ 

ในการผลิตลดลง 
ภาคการท่องเท่ียวไม่สามารถ 

ฟื้นตัวและปรับตัวตาม 
ความต้องการที่เปล่ียนไป 

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ไม่สามารถพัฒนาได้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมยานยนต์สูญเสีย 

ส่วนแบ่งในตลาดโลก 

การเสริมสร้างบทบาทของไทย 
ในเวทีระหว่างประเทศ 

การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
ให้โปร่งใสและเข้าถึงง่าย 

การใช้ Big Data เพื่อปูองกัน
ภัยคุกคามทางความมั่นคง 

การสร้างรายได้จาก 
บริการโลจิสติกส ์

การสร้างรายได้ 
จากอุตสาหกรรม 

และบริการทางการแพทย์ 

การถูกโจมตีทางไซเบอร์
สูงขึ้น 

ภัยพิบัติและสาธารณเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และรุนแรงขึ้น 

การขาดแคลนแรงงาน 
ทักษะสูง 

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
และการฝึกอบรม 

การขาดแคลนทักษะ  
Soft Skills และค่านิยม
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 

การส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการฝึกอบรม 

การลงทุนทางสังคมแบบมุง่เปาู 

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี 

คนจนขยับสถานะได้ยากขึ้น 

การเพิ่มขึ้นของ 
ความเหลื่อมล้ า 

การขยายตัวของแรงงาน 
นอกระบบ 

ความยั่งยืนทางการคลังของ
ระบบความคุ้มครองทางสังคม 

การลดก๊าซเรือนกระจก 
และมลพิษอากาศ 

ด้วยพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ภัยธรรมชาติเพ่ิมความถี่ 
และความรุนแรง 

ขยะและน้ าเสียที่ไม่สามารถ
จัดการได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น 

การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างเต็มรูปแบบ 

ความไม่ยั่งยืนทางการคลัง 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากกฎระเบียบท่ีล้าสมัย 
โครงสร้างภาครัฐขัดขวาง 

การพัฒนาและไม่ตอบสนอง
ความต้องการประชาชน 
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โอกาส! 

ความเสี่ยง! 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง 



ก าลังคนขาดทักษะ 

ความจ าเป็นในการพลิกโฉมประเทศไทย 
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สร้างโอกาส 
และลดความเสี่ยง 
จากเทคโนโลยี 

ลดความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 

ขจัดข้อจ ากดั 
ที่บั่นทอน 

ขีดความสามารถ 
ของประเทศ 

ลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

และ Climate Change 

พลิกโฉม 
ประเทศไทย 

คนจนขาดโอกาส 
ในการขยับสถานะ 

ความเจริญกระจุกตัว 
ในกรุงเทพและปริมณฑล 

ความไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ปริมาณของเสียเกินกว่า 
ความสามารถในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศเสื่อมโทรม 

ความเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ

สังคมสูงวัย 

ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ 

ภาคการผลิตขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความเสี่ยงที่จะเกิด 
 Digital Divide 

การรับมือกับ 
Technological Disruption 



 พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 

การปรับตัวแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป 
จะไม่เท่าทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วฉับพลัน 

จําเป็นที่จะต้องเกิด 
ความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ในระดับ

ทิศทางและ
โครงสร้าง เพื่อพลิก

โฉมประเทศไปสู่… 

โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือ 

ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศในทุกมิต ิ 
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เศรษฐกิจ 
สร้างคุณค่า  

สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน  



จากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร  

สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
และองค์ความรู้ 

จากโอกาสที่กระจุกตัว 

สู่โอกาสส าหรับทุกกลุ่มคน 
และทุกพื้นที่ 

จากการผลิตและบริโภค 
ที่ท าลายสิ่งแวดล้อม  

สู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และปลอดภัย 

จากก าลังคนทักษะต่ า 
และภาครัฐล้าสมัย 

สู่ก าลังคนและภาครัฐ 
สมรรถนะสูง 

พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน  
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ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน 

สังคม 
แห่งโอกาส 

เศรษฐกิจ 
สร้างคุณค่า 

สังคมเดินหน้า 
อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง 

และความ
เสมอภาค 

ปัจจัย
สนับสนุน 

การพลิกโฉม 
ประเทศ 



เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคา่สูง 

การท่องเท่ียวเน้นคุณคา่ 

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟาู 

การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร 

ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสตกิส ์

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจทัิล 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า 

การลดความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ภาครัฐสมรรถนะสูง 

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และความคุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม 

พื้นที่และเมืองมคีวามเจริญ 
ทันสมัย และน่าอยู ่

SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เติบโตอย่างตอ่เนือ่ง ยั่งยืน 

1 

2 

3 

4 

6 
5 

10 

11 13 

12 

9 

8 

7 

13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน  
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ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน 

สังคม 
แห่งโอกาส 

เศรษฐกิจ 
สร้างคุณค่า 

สังคมเดินหน้า 
อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง 

และความ
เสมอภาค 

ปัจจัย
สนับสนุน 

การพลิกโฉม 
ประเทศ 



14
5 

 ปรับทิ ศทางของภาคการผลิ ต เดิ ม  

ไทยเป็นศูนย์กลาง 
ทางการแพทย ์

และสุขภาพมูลค่าสูง  
4 
 มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง  

โรคเฉพาะทาง บริการความงาม และการส่งเสริมสุขภาวะ 
 ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง 
 ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากร

อย่างเพียงพอและเหมาะสม ต่อผู้รับบริการจากทั้งใน
และต่างประเทศ 

5 
 กฎระเบียบ กระบวนการน าเข้าส่งออก และข้อตกลง

การค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์  

 โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ 

 ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 

ไทยเป็นประตูการค้า 
การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ 

ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  

ไทยเป็นฐานการผลิต 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

และบริการดิจิทัลของอาเซียน 
6 
 เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และ

ดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 มีโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่สง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 
 มีระบบเฝูาระวังและปูองกันการโจมตีทางไซเบอร์ 

ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

ส่ ง เ สริ ม โอกาสทาง เศรษฐกิ จ ใหม่  

ไทยเป็นประเทศชั้นน า 
ด้านสินค้าเกษตร 

และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

 มีการปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง 
 เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
 มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ที่เหมาะสม อาทิ แหล่งน้ํา และระบบโลจิสติกส์ 
 เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 

ไทยเป็นจุดหมาย 
ของการท่องเที่ยวที่เน้น 
คุณค่าและความย่ังยืน  

ไทยเป็นฐานการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  

 มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะ
แรงงาน อย่างต่อเนื่อง 

 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟูาภายในประเทศเพิ่มขึ้น  
และมีสถานีอัดประจุไฟฟูาที่เพียงพอและครอบคลุม 

 มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับ
การเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน 

1 2 3 
 มีภาพลักษณ์ในฐานะจดุหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 

และความยัง่ยืน  
 มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรม

หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักเที่ยวเที่ยวคุณภาพ  
 รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และ

ผู้ประกอบการรายย่อย 

เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง  
มีศักยภาพสูง  

และสามารถแข่งขันได้  

ไทยมีพื้นที่และเมอืงหลัก 
ของภูมิภาคที่มีความเจรญิ 

ทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู ่

ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคน 
มีความคุ้มครองทางสังคม 

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม  

7 8 9 
 การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความ 

เหลื่อมล้ําระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ 
 SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา 

และใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
 SMEs มีบทบาทในภาคการส่งออก สามารถ

เชื่อมโยงกับ GVCs  
 วิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมี

ศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ 

 ความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นท่ีลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และบริการสาธารณะ มีการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
ศักยภาพพ้ืนท่ี และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

 พื้นที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพื้นฐาน ที่รองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี มีศักยภาพและ
บทบาทในการพัฒนาพืน้ทีแ่ละเมือง 

 คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือ 
แบบมุ่งเป้า และฐานข้อมูลที่สามารถระบุคนจนและ
ปัญหา 

 นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริม 
การกระจายรายได้ 

 ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลไดอ้ย่างทั่วถึง  
 เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษา  

ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ 
 ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 

 ใ ช้ เ ท ค โน โ ล ยี  ข้ อ มู ล  แ ล ะดิ จิ ทั ล แ พ ล ทฟอ ร์ม เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ  

สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
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ใ ช้ ร ะ บบกา ร จั ด ก า รที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแล ะ เ ทค โน โ ลยี เ พื่ อ จั ด ก า ร กั บ ปัญ หา สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  

พัฒนาความสามา ร ถ ในกา ร รั บ มื อ กั บภั ย ธ ร รมช าติ แล ะกา ร เปลี่ ย น แปลงสภาพภู มิ อ า ก าศ   

ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
 

10 ไทยสามารถลดความเสี่ยง  
และผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาต ิ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความ
เสี่ยงที่ลดลง 

 ปุาและพ้ืนท่ีชุมน้ าได้รับการอนุรักษ์ 
 ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุง 

ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพทีส่งูขึ้น 
 เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพ

ภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี  
 ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ

รับมือกับภัยธรรมชาติ 

11 
 ขยะและน้ าเสียได้รับการจัดการท่ีถูกต้องและหมุนเวียน

กลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
 พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก 

สําหรับการผลิตไฟฟา้ของประเทศ 
 ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวสัดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอน 

ในปริมาณต่ าได้รับการสนับสนุน ทั้งในด้านการพฒันา
นวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค 

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
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กล ไกกา รพัฒนาทรั พย ากรมนุ ษ ย์ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ   

กล ไกกา รบริ ห า ร จั ด ก า รภาค รั ฐมี ค ว ามทั นสมั ย   

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างตอ่เนือ่ง  

ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
12 
 ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทกัษะสําคัญ  

และเอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ให้สามารถพัฒนาทนุมนุษย์ 

ในทุกช่วงวัย  
 กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
 นโยบายการจัดการก าลังคนภายใต้สงัคมสูงวยัมีความ

ชัดเจน และระบบฐานข้อมูลการจัดการก าลังคนมี
ประสิทธิภาพ 

 สถาบันทางสังคมเอือ้ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะ
สูง 

 ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ 
 โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมีความยั่งยืนทางการ

คลัง 
 การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่

รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
 กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุน

การพลิกโฉมประเทศ 
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาและติดตามตรวจสอบการ

พัฒนาประเทศ 

13 

14
8 

ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
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