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แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

พฤศจิกายน 2561 
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ค าน า 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก 
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เมื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
จัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
มีทั้งสิ้น 23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท 
ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง เป็นการด าเนินการเพ่ือท าให้ประเทศชาติมั่นคง (ในทุก
มิติ) อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความสามัคคีปรองดอง มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ใน
อนาคต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลให้การบริการจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกด้านด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การรกัษาความสงบภายในประเทศ  
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัการความมั่นคงแบบองค์รวม  

  

 

แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเด็นความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาประเทศ  
ที่ยึดตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศได้อย่างเป็นบูรณการ 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
(1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
(2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(3) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
(5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ  

  

 

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร จะให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท า
เกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง การเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือเป็น
ภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
ประกอบด้วย 6 แผนย่อย  ดังนี้  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ  
(6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 
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แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จะให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต  
โดยเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
การพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาส 
ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุน 
ให้ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้ เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ ไทย  
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร   
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
(6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

 

 

แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของ
ประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้
คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้ได้ ประกอบด้วย 7 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
(4) การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
(5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
(6) ระบบนิเวศสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(7) การฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลด
ความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดยผ่านความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(2) การพัฒนาพื้นทีเ่มืองพิเศษ  

 

 

แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ 
ลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บทด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
(1) โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
(2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
(3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(4) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์
ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรม
ของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ 
ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และมีความสามารถใน
การเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ 
กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร  
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่  ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ  
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แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความส าคัญกับการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน และการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและ
แผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
(1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
(2) แผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(3) แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) แผนพัฒนาบุคคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(5) แผนพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ มหานครการบินภาคตะวันออก และศูนย์กลาง

การเงิน  
(6) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  

 

 

แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์  การหล่อหลอมคุณค่าที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง  โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา 
สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น 
‘วิถี’ การด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้ง
ชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ

เป็นพลเมืองที่ดี 
(2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
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แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่  
วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้  
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถ 
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมในแต่   ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วง
วัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น  
(4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
(3) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับ
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่  
(1) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ  
ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ 
ที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
(2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรม
นันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้
กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการ
เป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
(2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะ
ในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการ
เตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในทุกมิติ โดยระดมก าลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และ
จากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลัง
สังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ พัฒนาผู้น าและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
(2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
(3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการ

จัดการตนเอง 
 

 

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐาน
ทรัพยากร และบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรฐานรากสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาด และเทคโนโลยี ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ า กระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษี พัฒนา
ระบบข้อมูลเขตป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับ
ซ้อนพื้นที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน และกระจาย
การถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้ง

วิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(2) ช่องทางการตลาด เครือข่าย และกติกาท่ีลดความเสียเปรียบ  
(3) การเข้าถึงทุน 
(4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า 
(5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 
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แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้อง
อาศัยระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพ่ือสามารถพัฒนาระบบการจัด
สวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยหรือประชากรที่
มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ ปราศจาก
ความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน 
(2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
(3) กลไกเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที ่
(4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
(5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะ  20 ปี ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบบเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ าของ
ประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ  
(1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิม

จาการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
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แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่ง
พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการ
บริหารจัดการการเงินการคลัง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับ
ขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ ตลอดจนสร้าง
บุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การพัฒนาบริการประชาชน 
(2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ 
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความส าคัญในการพัฒนา
กลไกและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและ
การปราบปราม โดยการสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
(2) การปราบปรามการทุจริต  

 

 

 

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมาย
ให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหารจัดการให้
กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้ง
มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การพัฒนากฎหมาย  
(2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม  

 

 

แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยประเทศไทยม ี
จุดแข็ง อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือ
ต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้า
ทายในด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่
(1) ด้านเศรษฐกิจ               
(2) ด้านสังคม 
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(4) ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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ภาคผนวก 
สรุปสาระส าคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 



แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง 
เป้าหมาย  1.ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  2.บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
และ 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปสาระส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งบริหารจัดการสภาวะ

แวดล้อมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้อย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการท่ีจะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด โดยภายใต้แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 4) การบูร
ณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ และ 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ตัวอย่าง โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

aa 80% 85% 90% 95% 
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ระดับความพร้อมของกองทัพและ 
หน่วยงานด้านความมั่นคง (ร้อยละ) 
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ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต ารวจระดับสากล (WISPI)  

WISPI :  1 ใน .. ล าดับของโลก 

WISPI :  1 ใน .. ล าดับของโลก 
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ดัชนีความสุขของประชากรไทย  
(World Happiness Index) 

World Happiness Index :   
1 ใน .. ล าดับของโลก 

1 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด งบประมาณรวม 
(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ  
(ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 
1. แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

1.1 โครงการการบริหารจัดการ แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.2 โครงการเสริมสร้างต าบลมั่นคงด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
1.3 โครงการต าบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด 
1.4 โครงการเสริมสร้างต าบลมั่นคงปลอดภัย  
1.5 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง อาชญากรรม ภาคประชาชน  
1.6 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและ

เยาวชน 
1.7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย (CBDRM) 
1.8 แผนการสร้างความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความ

ภาคภูมิใจในชาติ (8 โครงการย่อย) 

 
4,000 
3,600 

 
4,749.91 
760.752 

120 
1,864.9 

 
148 

(Function) 
1,010.73 

 
1,000 
2,612 

(Function) 
310.63 
190.188 

30 
216.2796 
(Function) 

19.5 
 

196.65 

 
1,000 
1,200 

 
621.25 
190.188 

30 
600 

 
41.5 

 
262.59 

 
1,000 
1,200 

 
1,242.5 
190.188 

30 
614.9 

 
43.5 

 
271.36 

 
1,000 
1,200 

 
2,575.53 
190.188 

30 
650 

 
43.5 

200.73 
280.13 

 
มท. /กอ.รมน. 

มท. (พช.) 
 

ป.ป.ส. 
ปภ. 
ตร 
พม. 

 
ปภ. 

 
มท. /มท. (ปค.)/กอ.รมน. 

2. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
2.1 การบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นท่ีชายแดนและพื้นท่ีพักคอย 

(Hearth Land) 
2.2 การให้การสนับสนุนทางด้านโอกาสแก่ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่าง

เป็นระบบ และสร้างการยอมรับและการให้โอกาสทางสังคมอย่าง
เสมอภาค 

 
1,328.25 

 
2,895.88 
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กห. สตช. มท. ป.ป.ส. 

 
สธ. มท. ยท. กห. สตช. อปท.  ป.ป.ส. 

3. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
3.1 โครงการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร์แห่งชาติ 

1,000 1,000 ดศ.  สมช. 

4. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความความไมส่งบจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

กอ.รมน.ภาค 4 สน.  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม (ร้อยละ) 

ปัญหาฯ ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 

aa 5% 5% 5% 
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บทบาทและการยอมรับในด้านความ
มั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง

ประเทศ (ร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5-10 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ เป็นกรอบในการวางนโยบายการต่างประเทศของประเทศไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 6 ด้านในมิติการต่างประเทศได้อย่างบูรณาการและมีเอกภาพ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมัน่คงจากภายนอก 2) แผน
ย่อยด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือ
กับมิตรประเทศทั่วโลก  3) แผนย่อยด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ มุ่งส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานไทยและคนไทย และ
ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  4) แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศ
ไทยในประชาคมโลก มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอ านาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อ านาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็นระบบ 5) แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ มุ่งพัฒนาการด าเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1.แผนงานสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศมหาอ านาจ และประเทศที่มีความส าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ 

521.6 10.70 73.8 73.8 76.1 
กต./ กห./ มท./ ทท./ ทอ./ 

สตช./ สขช. 

2.  แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ 

136.55 13.25 14.6 14.6 กต./ พณ. 

3. แผนงานสร้างความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบ
นุ่มนวล  

1,298 338 320 320 กต. 

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 
 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเกษตร จะให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/ 
การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ คว บคู่ไปกับการสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย  ดังนี้ 
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีการใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร (2) เกษตรปลอดภัย ที่มีการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ เป็นการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่า (4) เกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร (5) เกษตร
อัจฉริยะ ที่อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ (6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด งบประมาณรวม 
(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้าน
บาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่การผลิต  

175,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กษ. อก. พณ. สธ. วท. 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทยสู่
ตลาดยุคใหม่ (สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้ หม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ 
และพืชอ่ืนๆ)  

34,000 1,500 1,500 1,500 1,500 กษ. พณ. มท. 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมลูค่า 4,700 200 200 200 200 กษ. มท. อก. วท. 

4.  โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคการเกษตร  1,000 200 200 200 200 กษ. 

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
เกษตร (ร้อยละ) 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่ อการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร การท าวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่จ า เป็น ในขณะเดียวกันต้อง
พัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังน้ี (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร (2) อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติเพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ (4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ให้
ความส าคัญกับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเชิง
เศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และ (6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและ
บริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

2.7 4.6 4.8 4.8 4.8 
0.0
5.0

10.0
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (ร้อย

ละ) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ด าเนินงานหลัก 62 63 64 65 
1.  โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม  5,700 285 285 285 285 วท. 

2. แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือยกระดบัการบริการทางการแพทย์อย่างครบ
วงจร 3,700 185 185 185 185 อก./ สธ./ วท. 

3. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพการผลิต และขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

14,000 2,800 2,800 2,800 2,800 
อก./ ดศ./ วท./ รง./ 

พณ./ สกท.  

4. แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  5,000 250 250 250 250 
วท./ คค./ อก./ รฟม./ 

รฟท. 

5. โครงการเทคโนโลยีสองทางเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัย 1,500 75 75 75 75 วท. 

6. อ านวยความสะดวกและสร้างระบบนิเวศรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 25,000 1,420 1,420 1,420 1,420 ดศ. 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ 
(ร้อยละ) 
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ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (ร้อยละ) 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นกลไกหลักใน
การช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้ได้ ทั้งนี้ ในระยะแรกใหค้วามส าคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้
นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 7 แผนย่อย ดังนี้ (1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  (3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย ยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว (4) การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยค านึงถึงความ
ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ (5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค กระดับ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน (6) การพัฒนาระบบนิเวศสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างยั่งยืน และ (7) การฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและ
แก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
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สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
และ 

เมืองรอง (ร้อยละ) 
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สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ … 

แผนแม่บทประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 

1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึน้ 
2. สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
3. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น 
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อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย TTCI 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 
1. โครงการพัฒนาตน้แบบแหล่งทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแหง่ศลิปะเชิง

สร้างสรรค์ 13,500 13,500 อพท./ สศส./ วธ./ กก./ ททท./ มท./ อก./ 
พณ./ คค./ ทส./สธ./กต. 

2. โครงการพัฒนายกระดบัมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 4,500 250 270 470 470 สสปน. 

3. แผนงานพัฒนาเมืองทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 2,300 100 200 200 200 สธ./ กก. 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารและสิ่งอ านวยความสะดวกผู้โดยสารเรือ
ส าราญของท่าเรือหลัก 3,000 300 300 300 300 กทท. 

5. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นและ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 1,500 300 300 300 300 กก. 

6. โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านนักท่องเที่ยว  3,000 3,000 กก. 

7. โครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ (น าร่องปีแรกที่หาดจอมเทียน) 7,160 1,160 1,000 1,000 1,000 คค. 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

สรุปสาระส าคัญ 
การพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพฯ และภาคกลาง กระจายความเจริญออกไปยัง
พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่
อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังน้ี (1) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ เมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เมืองขนาดกลาง และเมืองในพื้นที่พิเศษ และ (2) การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เน้นการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ตอนใน โดย
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพและฐานทรัพยากรและเศรษฐกิจในพื้นที่ 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณ

รวม (ล้าน

บาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัในพ้ืนที่

เมืองให้รองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มในเมืองศูนย์กลาง

ความเจริญและเมืองในพ้ืนที่พิเศษ 

4,200 

  

- 1,400 1,400 1,400 มท. (จังหวัด เทศบาล) 

2. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมสื่อสาร และโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองใน
พื้นที่พิเศษ 

3,600 

  

- 1,200 1,200 1,200 ดศ. 

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
เมืองที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้ 

3,600 

  

- 1,200 1,200 1,200 
มท. ดศ. วท. (GISTDA) สศช. 

4. โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง 160 120 40 - - คค. (กรมท่าอากาศยาน) 

5. โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวบนเกาะพยาม (จ.ระนอง)  140 140

  

- - - มท. (อบต.เกาะพยาม จ.ระนอง) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสุขภาพดว้ย

นวัตกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Smart Aging 

Innovation in SEC) 

50 20 10 10 10 วท. (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) 

 
1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม   
2. พื้นทีม่ีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

แหล่งโบราณคดี  
3. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพ้ืนที  
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แผนแม่บทประเด็นที่ 7  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

เป้าหมาย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้มีความ
ทันสมัยและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สรุปสาระส าคัญ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบ 
โลจิสติกส์  พลังงาน ดิจิทัล  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและ บริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล  
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทัน
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และ 4) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ตัวอย่างโครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณ

รวม (ล้านบาท) 
วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 

หน่วยงานด าเนินงานหลัก 
62 63 64 65 

1.แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาทิ  
1.1 โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง นครราชสีมา - หนองคาย  
1.2 โครงการทางคู่สายใหม่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ท่านุ่น  
1.3  โครงการจัดหารถจักรดีเซลปรับอากาศฯ จ านวน 186 คัน 

2,800,000 
209,000  
35,000 
13,600    

 
- 

1,000 
-  

  
1,000 

11,000 
2,100  

 
 12,000   
14,000 

900  

 
 42,000   
 9,000 
4,200  

 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประกอบด้วย สร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 
และเพ่ิมพื้นท่ีอาคารผู้โดยสาร 

64,510   

-    

 5,850   17,740   34,430  บมจ.  
ท่าอากาศยานไทย 

 
3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 115,000  6,970   11,290   12,220   9,980  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

4. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) และระบบที่เกี่ยวข้อง  

 3,850  350  500  500   500  กรมศุลกากร 

5. แผนงานพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะที่ 1  10,720 2,100 2,000 2,250 2,250 กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

6. โครงการพัฒนาและจัดตัง้ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณ 
ขนาดใหญ่ 

1,550  800 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  โดยสถาบัน IMD ดีขึ้น (อันดับ) 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
          และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ 
นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัล และมี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อ
สังคม รวมทั้งเกษตรกร ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ (1)  สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและทั่วถึง (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด มุ่งใช้การตลาดน าการผลิตโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง (4) สร้าง
โอกาสเข้าถึงข้อมูล เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่
อ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี  
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สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

1. ผู้ประกอบการในทุกระดับเปน็ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ  

(ล้านบาท) หน่วยงาน

ด าเนินงานหลัก 
62 63 64 65 

1.แผนงานการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4,050  1,155 655 655 405 วท./ พณ./ มท. 

2. แผนงานพัฒนาระบบ SME Credit Rating Database และ SME Scoring 100 10 10 10 10 สสว. 

3. โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล 

900 45 45 45 45 พณ. 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูล SME Big Data 300 10 10 10 10 สสว. 

5. แผนงานยกระดับระบบคุณภาพของชาติให้มีประสิทธิภาพ 2,000 200 200 200 200 วท. 

เอก
สา
รป
ระ
กอ
บก

ารป
ระ
ชุม

 ห้า
มใช้

อ้า
งอิ
ง



แผนแม่บทประเด็นที่ 9 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

2.7 
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2.0
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4.0
5.0
6.0
7.0

2558 2565 2570 2575 2580 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละ) 

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2. ยกระดับการลงทุนในทุกด้าน 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่สมบูรณ์แบบ 
โดยก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธ ารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพ
รองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการ สะสมเทคโนโลยี โดย
แนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ (1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค มุ่ง
เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ  (2)แผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ปรับโครงสร้างทางทางเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่า
สูง และมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง  (3) แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูง (4) แผนพัฒนาบุคคลากร การศึกษา การวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เตรียมบุคลากรในทุกระดับเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (5) แผนพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ มหานครการบินภาคตะวันออก และศูนย์กลาง
การเงิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพชีวิตขั้นสูง สนับสนุนนวัตกรรม และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าสูงขึ้น และ (6) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ รองรับพื้นที่เศรษฐกิจ 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณ

รวม (ล้าน

บาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 
1.แผนงานการพัฒนาสนามบินและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง 263,844 39,576.60  39,576.60  52,768.80  26,384.40  กองทัพเรือ/ บมจ.การบินไทย 

2. แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาพรวม 85,520.808 17,104.16  25,656.24  17,104.16  8,552.08  อก. / สกพอ. 

3. แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

18,894.585 4723.6463 5668.3755 4723.6463 1889.4585 เมืองพัทยา/ อบจ.ระยอง 

4. แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

33,170 วท. 

5.แผนงานการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ 516.824 129.206 129.206 103.365 103.365 สกพอ. 

6. แผนงานการพัฒนา Advanced Big Data, Cloud and Data 
Center (ABCD) 

2,046.6 409.320  613.980  613.98 409.32 ดศ. 
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มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในทุกด้านในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (ล้านล้านบาท) 

 

เอก
สา
รป
ระ
กอ
บก

ารป
ระ
ชุม

 ห้า
มใช้

อ้า
งอิ
ง



แผนแม่บทประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค ์การหล่อหลอมคุณคา่ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง  โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลกูฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค ์โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เขม้แข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ 
รวมทั้งชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังน้ี  (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี   (2) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  (3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1.แผนงานบูรณาการการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้คนไทยมี
จิตสาธารณะ  

  1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน
คุณธรรม  
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25 

 

25 

 

25 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

วธ. พม. ศธ.  

1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

350 150 100 100 ศธ วธ พม  

2. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ 

878 

(2562-2580) 
50 50 50 50 

วธ. ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) ,สสส. , มูลนิธิหัวใจอาสา 

3. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาคณุภาพสงู (premium 
content เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายให้เด็กและเยาวชนให้
เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถใช้สื่อออนไลนไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

100 25 25 25 25 
กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ดศ. กรม

ประชาสัมพันธ์ 

ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปช่ัน (CPI) 

1. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย 
2. คนไทยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
3. สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน  
วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองใ นทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพั ฒนาและปรับ
ทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ (1) การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน (2)  การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น ให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (3) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน ให้มีทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  (4) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานของเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว ชุมชน  ศูนย์
เด็กเล็ก โรงเรียน และสถานประกอบการ  

200 50 50 50 50 สธ มท อปท ศธ พม รง 

2.แผนงานบูรณาการการจัดการและพัฒนาการศึกษาระดับวัยเรียน/
วัยรุ่น ในการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตจ าเป็นใน
อนาคต (ศ 21)        

1,000 250 250 250 250 ศธ รง อก วธ ศธ พม  อปท กก 

3. แผนงานพัฒนา ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมท้ังการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  1,000 250 250 250 250 รง อก 

4. แผนงานบูรณาการจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย  
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การจ้างงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการ
ท างานของผู้สูงอายุ  

- รง อก พม ศธ มท 
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คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
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แผนแม่บทประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บท การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะ
ออกจากระบบการศึกษาแล้ว โดยค านึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 แผนย่อย 
ได้แก่ (1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ 

(ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน
ทุกระดับช้ันเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

800 200 200 200 200 ศธ.  มท. อปท.  ดศ. 

2. โครงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพและสร้าง
ผู้ประกอบการยุคใหม่  

800 200 200 200 200 
ศธ. มท. อปท. ดศ. รง. กษ. สคช. 

ภาคเอกชน 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 1,200 300 300 300 300 
ศธ. อปท. กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้มีความรู้เฉพาะทางเพื่อเป็นครูยุค
ใหม่ 

400 100 100 100 100 
ศธ. อปท. 

 

5. โครงการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษา โดยเน้นหลักการ
กระจายอ านาจ - นร ศธ อปท 

5. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้มีความสามารถพิเศษและ
ความถนัด  200 100 100 ศธ. วท. 
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1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต  2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทเการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ให้ควาส าคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุข ภาวะที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ  (2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ ดีในทุกพื้นที่  (3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่
ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง  (4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ (5) การพัฒนาและสร้าง
ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ 
(ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1..โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะในระดับปฐมภูมิ และการพัฒนา
ประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่ส าคัญของคนทุกกลุ่มวัย  

225 

(2562-2570) 
25 25 25 25 สธ. ศธ วท ดศ กษ 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ท างาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
อุบัติเหตุและภัยอื่น ๆ 

80 

(2562-2565) 
20 20 20 20 

3. โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนทางการ
คลังครอบคลุมในทุกระดับ และระบบดูแลสุขภาพระยะยาว (สธ อปท ประมาณ
ปีละ 1,800 ลบ ไม่รวมงบ อปท.) รพ สต. 

ประมาณปีละ 1,800 

ลบ ไม่รวมงบ อปท.) 
1,800 1,800 1,800 1,800  สธ อปท รพ สต. 
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อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Healthy Life 
Expectancy)  

1. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  และมีความเป็นอยู่ดี (well-being)  

ปี 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กี ฬาและนันทนาการใน
การพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
ในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่  (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ  

(ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการธนาคารอุปกรณ์กีฬาโดยภาคเอกชน (1 ธนาคาร
อุปกรณ์กีฬา 1 เอกชน) 

- 

(อกชน) 
อปท. ภาคเอกชน 

2.1 โครงการสนับสนุนการสรรหาและพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด 
(ช้างเผือก sport hero)  

400 100 100 100 100 กก.  ศธ. อปท. 

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็น
ระบบและได้มาตรฐานสากล 

400 100 100 100 100 กก. สมาคมกีฬา ภาคเอกชน อปท  

นาทีต่อสัปดาห ์
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คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ 

1. คนไทยรักสุขภาพสามัคคีและมีความภูมิใจนาประเทศไทยสู่สากล (คนไทยแข็งแรงประเทศแข็งแรง) 
2. กีฬาท าใหค้นไทยมีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย เคารพกฎเกณฑ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักขอโทษ 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 10,000 500 500 500 500 

วธ.  พม. ศธ. อปท. สช.กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด  

2. การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยเพื่อสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 20,000 1,000 1,000 1,000 1,000 วธ. กสทช. กปส. ศธ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สสส.สถาบันอุดมศึกษา 

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมเพื่อคนทุกวัย 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สวทน. สวทช. ศธ. พม. สธ. วช. สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน  2,000 100 100 100 100 พอช. 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 4,100 250 250 200 200 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มท. กค. 

1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคม 
2. เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
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ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ 
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จ านวนกลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง  

เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ  
1,000 เครือข่าย 

สรุปสาระส าคัญ 
  ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในทุกมิติ โดยระดมก าลัง
จากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคม
ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ พัฒนาผู้น าและอาสาสมัคร โดยในแผนแม่บทนี้มีแผนย่อย 4 แผน ได้แก่ (1) การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม (3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย และ 
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก   

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

1. ลดช่องว่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด ไม่เกิน 15 เท่า ภายในปี 2580 
2. เพิ่มรายได้ของครัวเรือนในภาคเกษตร 
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ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 10% สุดท้าย
ต่อกลุ่มจนสุด 10% แรก (เท่า) 
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รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในภาคเกษตร 
(บาท/เดือน) 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด งบประมาณรวม 
(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 200,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
กษ. อก. ดศ. พณ. ธกส. สวพส. 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ สสว. 
วท. ดศ. ธกส. สภาเกษตรกร 

2. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 12,000 600 600 600 600 กษ. ทส.  สพภ.  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเช่ือการเกษตร
ในภาครัฐเพื่อการเข้าถึงของเกษตรกรรายย่อย 200 10 10 10 10 กค. กษ. อก. พณ. ธกส. 

4. การปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม และที่สาธารณะ  40,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กษ. มท. ทส. กค. 

5. การพัฒนาระบบเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิทธิการท ากินของเกษตรกร  4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 มท. (กรมท่ีดิน) 

6. การแก้ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนในที่ดินของรัฐและที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 มท. กษ. พม. 

7. การพัฒนาระบบตลาดส าหรับสินค้าเกษตรและการสร้างกติกาการค้าที่เป็นธรรม 20,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ดศ. พณ. กษ.  ธกส. ธ.SME กษ. 
พณ. อก. วท.  

8. การส่งเสริมและพัฒนากลไกให้เกิดการเติบโตและหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในพื้นที ่ 200,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ธกส. กษ. กค. มท. พณ. 

9. การพัฒนาระบบการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร  100,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กษ. กค. 

สรุปสาระส าคัญ 
 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง ฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรฐานราสามารถเช้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาด และเทคโนโลยี ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเชื่อมโยง
กับการพัฒนาแหล่งน้ า กระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษี พัฒนาระบบข้อมูลเขตป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินใน
ขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยในแผนแม่บทนี้ประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ได้แก่ (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (2) ช่องทาง
การตลาด เครือข่าย และกติกาที่ลดความเสียเปรียบ (3) การเข้าถึงทุน (4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า และ (5) กลไกการ
ขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 17 การสร้างหลักประกันทางสังคม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบ
ข้อมูลประชากรที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพื่อสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรา ยได้
น้อยหรือประชากรท่ีมีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็นรายบุคคล ปราศจากความเหลื่อมล้ าใน
ด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบไปด้วยแผนย่อย 5 แผน ได้แก่ (1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน (2) ระบบสวัสดิการและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (3) กลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาในระดับพื้นที่ (4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม และ (5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ (ล้านบาท) 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 
1. การส่งเสริมหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงานนอกระบบ 1,000,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กค. สปส.  

2. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 600,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กค. พม. มท. 

3. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัด
สวัสดิการ  600 200 200 200 - 

พม. กค. สปส. สปสช.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 
4. การเพ่ิมโอกาสของเด็กด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 600,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. การพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 40,000 2,000 2,000 2,000 2,000 พม. 

6. แผนงาน พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 1,000 50 50 50 50 สคบ. 

1. เพิ่มหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการสังคม ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุม 
2. ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีได้รับสวัสดิการประกันสังคมต่อ
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การเข้าถึงบริการคุณภาพและมีประสิทธิผล (Effective 
coverage) ของประชาชนผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ  
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ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (HAI) ด้าน
การศึกษา ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 

ปี 2560 มี 48 จังหวัด
ท่ีต่ ากว่า 0.50 
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ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน 
ทีไ่ด้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
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แผนแม่บทประเด็นย่อยที่ 18 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดภาพรวม อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู รวมทั้งสร้างใหม่ในฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ให้สมดุลกับขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ  
(ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 
1.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับพันธุกรรมชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ 7,410 1,482 1,482 1,482 1,482 ทส. 

2. แผนงานการจัดท าแผนที่และข้อมูลแสดงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆ ทางทะเล 
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

2,020 484 384 384 384 ทส.  

3. แผนงานแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม 455 91 91 91 91 ทส. 

4. แผนงานการลดก๊าซเรือนกระจะและการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 890 170 170 170 190 มท. กษ.  คค. ดศ. ทส.  

5. โครงการ พัฒนาดัชนีช้ีวัดด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Growth and Green Index) ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการ
บังคับใช ้

1,000 200 200 200 200 สศช. ทส. 
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สัดส่วนของพื้นที่สีเขียว (ร้อยละ) 

สรุปสาระส าคัญ  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ คุ้มครอง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิดเพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สร้างระ บบฐานข้อมูลธนาคาร
พันธุกรรม พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมื องและชุมชน ส่งเสริมการลงทุน
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่
ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ประเทศไทยสามารถร่วมมือ กับนานาชาติในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมที่ จะรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ จัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดโดยค านึงถึง ขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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สัดส่วนปริมาณมลพิษทางทะเลที่ได้รับการบ าบัด (ร้อยละ) 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (ร้อยละ) 
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แผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดภาพรวม มีความม่ันคงและเกิดความสมดุลด้านน้ า ทั้งด้านการจัดหา การใช้และการอนุรักษ์ รวมถึงการดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ  

สรุปสาระส าคัญ การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ  20 ปี ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ (1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยด าเนินการในกรอบลุ่มน้ าและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดย
ครอบคลุมการจัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม  จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ลดการเกิดน้ าท่วมและภัยพิบัติทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน และจัดการบริหารน้ าเชิงลุ่มน้ าอย่างมีธรรมาภิบาล (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาการใช้น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล โดยให้ความส าคัญกัยการจัดการน้ าในเขตเมือง จัดการน้ าเพื่อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ า อย่างมีคุณค่าและ
มีประสิทธิภาพ และ (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบายน้ า เก็บกักน้ า การจัดการคุณภาพน้ า ป้องกันตลิ่ งและ
ฝายชะลอน้ า รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลนิเวศ เป็นต้น 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ และรายละเอียด 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

วงเงินตามระยะเวลาด าเนินการ  

(ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ าแบบบูรณาการ  30,000  3,000 3,000 3,000 3,000 กษ. คค. มท. 

2. โครงการยกระดับระบบน้ าสะอาดและการดูแลระบบน้ าในชุมชน
ชนบท 

25,000  2,500 2,500 2,500 2,500 นร. ทส. มท.  

3. โครงการพัฒนาระบบน้ าชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพนอกเขต
ชลประทาน  10,000  2,000 2,000 2,000 2,000  นร. ทส.  กษ. 

4. โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ าแบบ
บูรณาการและครบวงจร ในพื้นที่ EEC 1,000  200 200 200 200 นร. สกพอ. 

5. โครงการฟื้นฟูแม่น้ าคูคลอง พื้นที่ลุ่มน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว 25,000  2,500 2,500 2,500 2,500 นร. มท. กทม. 
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ดัชนีความมั่นคงรวมด้านน้ าของประเทศ (ร้อยละ) 
(Water Security Index) 
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ระดับผลิตภาพการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ย ปี 61 (เท่า) 
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ระดับความมั่นคงน้ าเพื่อเศรษฐกิจ (ระดับ) 
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ความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ าลดลง (ร้อยละ) 

ปัจจุบัน ระดับต่ ากว่า 4.2 

ที่มา: ADB ปัจจุบันระดับต่ ากว่าร้อยละ 60 ปัจจุบัน (ปี 61) ค่าเฉลี่ยผลิตภาพการใช้น้ า เท่ากับ 150 ลบ.ม3 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 20 การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
  มุ่งพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้ การใช้งบประมาณเกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีการปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ 
ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ (1) การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้การบริการ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ (2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการการด าเนินงานของภาครัฐท่ียึด
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นหลัก (3) การปรับสมดุลภาครัฐ ปรับภาครัฐให้มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจโดยให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาร่วมด าเนินการ (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เปลี่ยนระบบการท างานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลให้สอดคล้องกับการบริการประชาชนท่ีสะดวกและรวดเร็ว และ (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีค่านิยมท างานเพื่อประชาชน 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ 
งบประมาณรวม

ตลอดโครงการ 

(ล้านบาท) 

วงเงินงบประมาณช่วง พ.ศ. 2562 – 

2565 (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
4,000  

(กสทช.) 
966 1,516 1,518 - ก.พ.ร../ สพร. /ดศ./สพธอ. 

2 .แผนงานเพื่อการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐ 
800 

(เงินกู้ WB-SAL) 
280 250 270 - ก.พ.ร./ สพร. /ดศ./สพธอ. 

3. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 550 137.5 137.5 137.5  -  ก.พ.ร/ ก.พ./ดศ./สพธอ./ สพร. 

4. โครงการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติกับระบบ
งบประมาณและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 114  40 37 37 - สศช. สงป. กค. 

5. แผนงานการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

550 137.5 137.5 137.5 137.5 ก.พ.ร./ก.พ./ดศ./สพร/สงป./สพธอ. 

6. โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ  990 110 110 110 110 ก.พ.ร./ก.พ./ดศ./สพร/สงป./สพธอ. 

1. บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
2. ประสิทธิภาพภาครัฐเพิ่มข้ึน 

3. ภาครัฐใช้ดิจิทัลในการบริหารงานและการตัดสินใจเพิ่มข้ึน 
4. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
  ให้ความส าคัญในการพัฒนากลไกและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปราม โดยการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปรับพฤติกรรม “คน”ทุกกลุ่มในสังคม และปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน และ (2) การปราบปรามการทุจริต มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้า
สู่ระบบดิจิทัล  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ 
งบประมาณรวม

ตลอดโครงการ 

(ล้านบาท) 

วงเงินงบประมาณช่วง พ.ศ. 2562 – 

2565 (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. แผนงานการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วม 2,900 725 725 725 725 ทุกหน่วยงานภาครัฐ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แผนแม่บทประเด็นที่ 22 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 

สรุปสาระส าคัญ 
 เน้นการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ (1) การพัฒนากฎหมาย โดยกฎหมายเอื้อต่อการพัฒนาที่เป็นธรรม โดยก าหนดให้กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 
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ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law) ของ World 
Justice Index 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ 
งบประมาณรวม

ตลอดโครงการ 

(ล้านบาท) 

วงเงินงบประมาณช่วง พ.ศ. 2562 – 

2565 (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1.แผนงานสร้างพลวัตให้กฎหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

500 300 50 50 50 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
2. กระบวนการยุติธรรมและการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

*หมายเหตุ เป้าหมายในปี 2565 ก าหนดให้คะแนนไม่
ต่ ากว่า 0.65 ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ 
1. การก าจัดอ านาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
4. ความเป็นระเบียบและความม่ัน  
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แผนแม่บทประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 
1. อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์ของประเทศปรับดีขึ้น 
2. ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

สรุปสาระส าคัญ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยจะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ การแก้ไขปัญหาของสังคม การบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การบริหารจัดการ
งานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ โดยประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง (2) ด้านสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย และประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ (4) ด้านองค์ความรู้พื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อสะสม
องค์ความรู้ต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยของประเทศ 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ชื่อแผนงาน/ โครงการ 
งบประมาณรวม
ตลอดโครงการ 

(ล้านบาท) 

วงเงินงบประมาณช่วง พ.ศ. 2562 – 
2565 (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินงานหลัก 

62 63 64 65 

1. การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (ศึกษาเพื่อพัฒนากลไก 
รูปแบบและเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐและประชาสังคม) 

150 30 35 40 20 
BOI มท. วช. 

2.  โครงการผู้น าหน้า (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ (สารอาหาร
ฟังกช์ั้น ยาชีววัตถุ เครื่องมือแพทย ์หุ่นยนต์ฟื้นฟู และบริการ
ผู้สูงอายุฯ)  

6,000 800 2,100 1,600 1,000 สวทน. 

3. การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง (เตรียมความพร้อม
แห่งชาต/ิปลอดภัยทางไซเบอร์/อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)  

220 35 40 45 50 สพร. สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน)  

4. การพัฒนาบุคลากรส าหรับประเทศไทย 4.0 (สมรรถนะใช้ชีวิต
ในยุคศตวรรษที่ 21/ระบบการศึกษาที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต) 

200  55 45 25 25 ศธ. สถาบันการศึกษา พม. 

5. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 3,600 600 70 700 800 สวทน. 
6. ระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลมุ 
(ระบบบริการปฐมภูมิ/ระบบบริการแพทย์แผนไทยและทางเลอืก) 

210 50 40 35 35 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
วช.  

7. การบริหารจัดการน้ า (น้ าอุปโภคบริโภค/ลดความเสยีหาย 
ของภัยพิบัต/ิข้อมูลขนาดใหญ่ด้านน้ า) 

280 80 60 40 30 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(สทนช.) กษ. ทส. วช. 

42 
30 30 30 30 

1

21

41

61

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2561 2565 2571 2575 2580 

IMD : 1 ใน 30 อันดับแรก 

68 70 75 80 80 
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รัฐ 

เอกชน 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
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