สรุปเป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัดระดับประเด็น
แผนงานย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายแผนงานย่อย
และตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทที่ ๑ ประเด็นความมั่นคง
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุ
ของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สําคัญ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
(๒) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
(๓) การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิ
บาลสูงขึ้น

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
(๑) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทาง
(๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
(๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ภาคใต้
และพัฒนาประเทศ
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
(๒) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ
(๑) หน่วยงานด้านการข่าวและ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาคมข่าวกรองทํางานอย่างมี
(๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตย
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
ของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับ
และปฏิบัติได้จริง
(๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม (๒) กองทัพและหน่วยงานด้านความ
มั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
ให้มีประสิทธิภาพ
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ
ความรุนแรง
๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่
ภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
(๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทายจาก
(๒) การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก
(๒) ประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
กําหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน (๑) กลไกการบริหารจัดการความ
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
มั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

แผนแม่บทที่ ๒ ประเด็นการต่างประเทศ
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
(๒) การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
(๒) ประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ
กําหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(๑) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
บนพื้นฐานของนวัตกรรม
การค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาค
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
ของไทย
นวัตกรรมดีขึ้น
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจาย
(๒) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
พัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อ
อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือ
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ
(๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ ยั่งยืนของโลก
ที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศไทย
(๕) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ
(๖) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
(๗) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์
(๑) ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และมาตรฐานสากล
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการ
(๒) ผลักดันให้มีการจัดทํา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ร่วมกําหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย
และมีความเป็นมาตรฐานสากล
(๓) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ
ในประเด็นที่เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
(๔) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ
กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย
๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจ
รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย
ต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากล
มากขึ้น
(๒) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ
หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
(๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ของโลก และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่าง
ประเทศที่สําคัญของภูมิภาค
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดําเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
(๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับ
การต่างประเทศในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริม
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ
(๓) นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ
ในทุกมิติและทุกระดับ
(๔) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และ
คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
(๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง
(๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกัน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และ
ไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น
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๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ
(๗) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับ
ประเทศไทยในต่างประเทศ

เป้าหมายแผนย่อย
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แผนแม่บทที่ ๓ ประเด็นการเกษตร
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ (๑) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมี
ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต
มูลค่าเพิ่มขึ้น
และบรรจุภัณฑ์
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(๓) สร้างอัตลักษณ์หรือนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดให้กับสินค้า
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ เกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
(๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน
(๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสําคัญ
ของความปลอดภัย
(๕) สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ แผนย่อยเกษตรชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
(๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ
(๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
(๔) ส่งเสริมการทําการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรชีวภาพ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น
(๒) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของ
ไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
(๒) วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
การจัดตั้งทุกตําบล เพิ่มขึ้น
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๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ เกษตรแปรรูป
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยง (๑) สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย
(๓) สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
(๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ เกษตรอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต
(๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตร
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการทําระบบฟาร์มอัจฉริยะ
๒.๖ แผนย่อยที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์
และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สําคัญ
(๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
(๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าเกษตร
(๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
(๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร
(๖) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
(๗) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(๘) อํานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(๒) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
(๒) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๔ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
(๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(๒) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
(๓) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพ
(๔) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(๕) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับ (๑) อุตสาหกรรมและบริการ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า
ทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า
และมีมูลค่าเพิ่มสูง
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ
(๔) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการ
ทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล
(๕) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและ
(๑) อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างระบบของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
(๒) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
(๒) ความสามารถในการพัฒนาด้าน
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(๓) สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(๔) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
แนวทางการพัฒนา
(๕) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
(๑) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ
(๒) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการสายการบินของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
(๓) สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางและมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศเทียบเท่าระดับสากล
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(๑) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ตามระดับความสามารถ
(๒) สร้างและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
(๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
(๔) สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายแผนย่อย

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ซ่อมบํารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
(๒) ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
(๒) การส่งออกของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น

๒.๖ แผนย่อยที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
(๑) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า
(๒) ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน
(๒) กําหนดให้มีการทําการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวม
อนาคตดีขึ้น
และรายสาขา
(๓) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
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แผนแม่บทที่ ๕ ประเด็นการท่องเที่ยว
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๑.๓ เป้าหมายที่ ๓ ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
(๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
(๒) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
(๓) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนําเสนอเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมสําหรับการเดินทาง
(๒) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อม
ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(๓) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรม
ที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
แนวทางการพัฒนา
(๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล
(๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากร
ที่มีศักยภาพ
(๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน
ระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
(๒) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
(๓) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
(๒) การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติของไทย

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เพิ่มขึ้น
(๒) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย
(๓) สถานประกอบการด้านการ
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
เฉพาะด้าน
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทาง
การท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ําสายสําคัญ
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ํา
(๓) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ําในทุกมิติ
(๔) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทางน้ํา
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค
(๒) อํานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ
(๓) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับ
ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
๒.๖ แผนย่อยที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
(๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ
(๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล
เกาะและหมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
(๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน
ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ
(๔) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
ให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(๕) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
ของไทย
(๖) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ด้านการท่องเที่ยว

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) รายได้การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา
เพิ่มขึ้น
(๒) การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
(๒) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น
(๓) การท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๖ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง
เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
๑.๓ เป้าหมายที่ ๓ ช่องว่างความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่ลดลง
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่
โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐
(๒) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอด
จากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่
(๓) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษ
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๔) จัดทําฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงาน
สามารถใช้งานร่วมกัน
(๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดทําฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง (๑) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
และมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม
และได้มาตรฐาน
(๒) จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่
(๒) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม
(๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่ม
และภูมิวัฒนธรรม
และรักษาพื้นที่สีเขียว
(๔) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่า
อย่างสมดุล
(๕) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวน
รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
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แผนแม่บทที่ ๗ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
(๑) การขนส่งทางราง
(๒) การขนส่งทางน้ํา
(๓) การขนส่งทางอากาศ
(๔) การขนส่งทางถนน
(๕) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
(๖) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล
เพื่อนําไปสู่การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับประเทศ
(๗) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ
(๘) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
(๙) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ
(๑๐) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ
(๑๑) ปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
(๑) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ทั้งระบบให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย
(๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ
(๓) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่
(๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
(๕) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน
(๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกํากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการพลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริม
ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
(๒) ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
(๓) การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
(๔) การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
(๕) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าลดลง
(๒) การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
(๓) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
(๔) การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลัก
ภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง
(๒) ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ
(๔) กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประชาชนมีความสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๘ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
(๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
(๓) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิดสามารถ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่
นวัตกรรมในประเทศไทย
(๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่
(๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลาย
และน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
(๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
(๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ
(๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จัก
ลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น
(๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม
(๔) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน
และการประกันภัย
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
แนวทางการพัฒนา
(๑) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์
และตราสินค้าที่เด่นชัด

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้น
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(๒) ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดี
ขึ้น

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่ราย
ใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
(๒) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
แนวทางการพัฒนา
(๒) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
(๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ
(๔) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร
การค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย

เป้าหมายแผนย่อย
(๒) ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น
(๓) การขยายตัวการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น

๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาส (๑) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
ให้ภาคธุรกิจ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของ
(๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
นโยบายดีขึ้น
สถาบันวิชาการ ทั้งในและระหว่างประเทศ
(๓) สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทํางานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการทุกระดับ
(๔) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ได้มากขึ้น
(๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ดําเนินการเชิงรุก.
เพื่อแก้จุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย
(๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และ
รูปแบบการค้า
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แผนแม่บทที่ ๙ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สําคัญ
(๒) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และ
ท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
(๓) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
(๔) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
(๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สําหรับการทําวิจัยต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ
(๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย
และใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลัก
ในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
(๒) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางทะเล
(๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอด
จากการผลิตน้ํามันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
(๔) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา
และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
(๕) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนํา

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น
(๒) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(๒) การลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
(๓) เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น
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๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แนวทางการพัฒนา
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยง
ฝั่งอันดามัน และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(๖) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
นโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน
(๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตามศักยภาพ
(๓) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ
(๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริม
สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้าง
แรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง
(๗) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่
ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ
(๘) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มี
ประสิทธิภาพ
(๙) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่
(๑๐) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เป้าหมายแผนย่อย

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
(๒) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
(๓) เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๑๐ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมาก
ขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมือง
ที่ดี
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
(๑) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
(๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจใน
ตามพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
ท้องถิ่น
(๓) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคําสอนที่ดี
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนําหลักธรรมทางศาสนา
มาใช้ในชีวิตประจําวัน
(๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและ
สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน
(๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและ
(๑) ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
(๒) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจ
ร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลัก
(๑) สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง
ให้แก่สื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
ประชาชนในสังคม ทําให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และ
(๒) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
บนเสรีภาพของสื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง
(๓) พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
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แผนแม่บทที่ ๑๑ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
(๑) ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง
โลกในศตวรรษที่ ๒๑
และมีจิตสํานึกความเป็นไทย
(๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและ
พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะ
(๑) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่ม มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึง
ตั้งครรภ์
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
(๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย
(๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
(๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผู้อื่น
(๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
(๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทํางาน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
(๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่
รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทํางานภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา
๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
(๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทํางาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของตลาดงาน
(๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจ
และทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเอง
และครอบครัว
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
และมีโอกาสและทางเลือกทํางานและสร้างงาน
(๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษ
ในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการทํางานชั่วคราวและถาวร
(๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคย
กระทําผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ
และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และ
ร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

เป้าหมายแผนย่อย
ตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น
(๒) มีคนไทยที่มีความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ ๒๑
(๑) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
(๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิตดีขึ้น
(๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
(๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๑๓ ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคน
(๑) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข
ทุกกลุ่มวัย
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
(๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถ
การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
(๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
จิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ
(๔) กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
(๑) จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
และเอื้อต่อการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพประชาชน
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล (๑) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง
ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
เป็นธรรมและยั่งยืน
(๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน
ตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
(๓) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล
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๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแล
(๑) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมี
ระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กร ความเหลื่อมล้ําลดลง
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการปฐมภูมิ
และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร
(๒) พัฒนากําลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
(๑) ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด
(๒) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาก
ขึ้น
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(๓) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากร
ทุกกลุ่ม
(๔) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้ม
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
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แผนแม่บทที่ ๑๔ ประเด็นศักยภาพการกีฬา
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ําใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้ (๑) คนไทยออกกําลังกาย เล่นกีฬา
วิธีการที่ถูกต้องในการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน
และนันทนาการอย่างสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ
ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และสร้างโอกาส
การพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในระดับประเทศต่าง ๆ
(๒) ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ
ให้ได้มาตรฐาน สากล พัฒนาปัจจัยสนับสนุน
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ
รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือ
ความสนใจเฉพาะบุคคล

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
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แผนแม่บทที่ ๑๕ ประเด็นพลังทางสังคม
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน
(๑) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ
(๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ พัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจัดการตนเอง
(๓) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน
(๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
แนวทางการพัฒนา
(๑) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติ
อย่างมีคุณภาพ
(๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
(๓) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
(๒) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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แผนแม่บทที่ ๑๖ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แนวทางการพัฒนา
(๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
(๑) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
การกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๒) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจ (๒) กลุ่มประชากรรายได้ต่ําสุด
ร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการ
ชุมชน
บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพ
(๓) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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แผนแม่บทที่ ๑๗ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม
(๑) คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
(๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
(๓) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
(๑) มีระบบและกลไกในการให้ความ
(๒) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม
(๓) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน
(๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนําใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มากยิ่งขึ้น
เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
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แผนแม่บทที่ ๑๘ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(๑) การบริโภคและการผลิตของ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
(๒) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร (๒) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
(๑) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิ่มขึ้น
(๒) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๑) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
(๒) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ประเทศไทยลดลง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดการคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ดิน และแหล่งน้ําทะเล (๑) คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ําใต้ดินและแหล่งน้ําทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภท
(๒) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
การใช้ประโยชน์
(๓) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
(๒) คุณภาพอากาศ เสียง และความ
และกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
(๔) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ของประเทศไทย
(๓) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติด
เชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
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๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
(๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม
(๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
(๔) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกําหนดอนาคต
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
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แผนแม่บทที่ ๑๙ ประเด็นการบริหารจัดการน้าํ ทั้งระบบ
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ความมั่นคงด้านน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น
๑.๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ เพิ่มขึ้น ในการใช้น้ําอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้ํา
๑.๓ เป้าหมายที่ ๓ แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดการน้ําเพื่อชุมชนชนบท
(๑) ระดับความมั่นคงด้านน้ําอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ ๓ ให้เป็น
(๒) จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕)
(๓) จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ
(๒) ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ํา
(๔) จัดการบริหารน้ําเชิงลุ่มน้ําอย่างมีธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น
(๓) ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการน้ําเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
๖๔ คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จัดการน้ําในเขตเมือง
(๑) ระดับความมั่นคง ด้านน้ําในเขต
เมืองเพิ่มขึ้น
(๒) จัดการน้ําเพื่อการพัฒนา
(๒) ระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อการ
(๓) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ํา
พัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
(๓) ผลิตภาพจากการใช้น้ําเพิ่มขึ้น
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้ํา ลําคลอง และแหล่งน้ํา (๑) แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ํา
ธรรมชาติให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ
(๒) จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้ําแนวเขตแม่น้ํา ลําคลอง และ ทัศนียภาพที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
แหล่งน้ําธรรมชาติ
(๓) อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ํา ลําคลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติ ในทุกมิติ
เช่น ด้านการระบายน้ํา เก็บกักน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา ขยะวัชพืช
สิ่งกีดขวางทางน้ํา การบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ของชุมชนริมน้ํา สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
(๔) จัดทําข้อกําหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ํา ลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ
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แผนแม่บทที่ ๒๐ ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน
(๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(๓) ปรับวิธีการทํางาน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
(๑) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
(๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า
ชาติ
(๓) จัดทํางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี
(๕) กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ
๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
(๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
(๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”
(๒) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
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๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
เชิงประจักษ์
(๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนในภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
(๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๔) สร้างผู้นําทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

เป้าหมายแผนย่อย

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ
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แผนแม่บทที่ ๒๑ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา
(๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย
ทุกระดับ
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
(๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
(๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ
(๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การปราบปรามการทุจริต
แนวทางการพัฒนา
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไก
การปราบปรามการทุจริต
(๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
(๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
(๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การดําเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ
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แผนแม่บทที่ ๒๒ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
(๒) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม
(๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
(๔) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย

๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา
(๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
(๒) กําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
(๓) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาค
ในการอํานวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส
(๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๕) กําหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์
และศาสตร์อื่น ๆ
(๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรม
(๗) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
(๒) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) การอํานวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
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แผนแม่บทที่ ๒๓ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๑.๑ เป้าหมายที่ ๑ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๑.๒ เป้าหมายที่ ๒ มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานย่อย
๒.๑ แผนย่อยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ
(๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ
๒.๒ แผนย่อยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ)
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๒) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
(๒) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม

๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ (๑) การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
ของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
(๒) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
(๓) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
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๒.๓ แผนย่อยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
มลพิษ
(๔) พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
(๕) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแผนย่อย

๒.๔ แผนย่อยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายแผนย่อย
(๑) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย
(๑) ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยี ของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียม
(๒) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางสังคมและความเป็นมนุษย์
(๓) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
๒.๕ แผนย่อยที่ ๕ ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จําเป็น มีบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศที่สําคัญ
(๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็น
ที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจําเป็น
ของอุตสาหกรรมปัจจุบัน
(๔) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์
(๕) การเพิ่มจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
(๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกําหนด
มาตรการหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม
และหลักวิชาการที่เหมาะสม

เป้าหมายแผนย่อย
(๑) จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
(๒) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

สํานักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

