
  

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับทบทวน) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 



 

 

ค าน า 

 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้จัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รวม 23 ฉบับ 

ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ  (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และ

วัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม      

(16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  (20) การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งในแผนแม่บท

แต่ละฉบับมีรายละเอียดแผนย่อย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่หลากหลาย 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงจัดท าสรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยแผนแม่บท 14 ฉบับ ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต             

(5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ (23) การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา วางแผน ติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

  



 

 

สารบัญ 

                     

                  หน้า 

1. แผนภาพสรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)………………………………………...…………………….…..….…..1 

2. แผนภาพสรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………………………………………………………...2 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ 

− ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1: ด้านความม่ันคง……………………………….…..……………….…..……………….…..……………………...………..3 

− ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน...............……….…..……………….…..…………….…..….........5 

− ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม………….…..……………….…..…………….…….……...16 

− ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ..........……….…..……………....………..18 

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2563-2565..….20 

5. แผนภาพแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2563-2565……………………………………………………...……..…………………….….21 



1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 



3 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงพาณิชย์ (4 ยุทธศาสตร์ชาติ 14 แผนแม่บทฯ)  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1  ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข  2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์    1) ความสุขของประชากรไทย  2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พณ. รวม 2 แผนแม่บท ได้แก่ 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ 

แผนแม่บท/แผนย่อย/แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง  
(5 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 2 แผนย่อย) 

2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และ 
    มีความสุขดีขึ้น 
 

ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย 
(อันดับ) 

1 ใน 35 ของโลก 

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     - ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  
         - การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีมผีลกระทบต่อความมั่นคง  

- การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นท่ีชายแดน  
         - การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณ ี

- ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
    - เสริมสรา้งความสมัพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ  

2) ภาคใต้มีความสงบสุข 
    ร่มเย็น 

ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่อง 
เที่ยว และมลูค่าการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต ้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
ต่อป ี

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
- การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และเช่ีอมโยงกันทั้งในมิติด้านความมั่นคง 

เศรษฐกิจและสังคม โดยการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่อยู่นอก
ภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ให้น ามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค 
โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึงส่งเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหว่างประเทศ และระบบกฎเกณฑ์  

   - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
- การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคง

ระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยเสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์
ร่วมกัน (win-win) บนพ้ืนฐานความไว้เนื้อเช่ือใจ  พร้อมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  

 

1) ประเทศไทยมคีวามมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภาย 
นอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

ระดับความสมัพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอ านาจและประเทศท่ีมีความ 
ส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวน
การเยือน จ านวนความร่วมมือระดับ
ความสัมพันธ์) (เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5-10 
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แผนแม่บท/แผนย่อย/แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

แผนแม่บทที่ 2 การต่างประเทศ 
(5 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 1 แผนย่อย) 

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ 
ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน มาตรฐานสากล และ
มีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

ตัวช้ีวัดการต่างประเทศไทย 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ/จัดท าตัวช้ีวัด โดย
กระทรวงการต่างประเทศ 

มากขึ้น/ดีขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 5-10 

 

2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการ
กระจายความเช่ือมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคและประตู่สู่เอเชียที่ส าคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
สินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก 

- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่างๆ  

- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย 

- เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาคและพหุ
ภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความเช่ือมโยงที่ส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
ดีขึ้น 

ระดับความสัมพันธแ์ละความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง และ
นวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และพหุภาค ี(อาทิ จ านวนโครงการ/
ความร่วมมือ/ความตกลง) (เฉลี่ยร้อย
ละ)* 
 
 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม     
ร้อยละ 5-10 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์  1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแลว้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมเีสถียรภาพและยั่งยืน 2) ประเทศไทยมีขดีความสามารถ ในการแข่งขันสูงขึน้ 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์    1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พณ. รวม 8 แผนแม่บท ได้แก่ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสแ์ละดิจิทลั  
8) ผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกจิพิเศษ 23) การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

แผนแม่บทที่ 3  การเกษตร   
(6 แผนย่อย เกี่ยวข้องกับ พณ. 5 แผนย่อย) 
 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ สาขาเกษตร (เฉลีย่
ร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 3.8 
 

3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถ่ินออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตร
นอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย 

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

- สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่น
ของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่
ละพื้นท่ีในการเช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก 

 
 
 
 
 

 
 
 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 3 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
3.2 เกษตรปลอดภัย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึง
มาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิต
อาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

- สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัย เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่
เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

- สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตร
อินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น  

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 3 

3.3 เกษตรชีวภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ  

- ส่งเสริมการท าการตลาด ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์
และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการ
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

1) สินค้าเกษตรชีวภาพ     
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

2) วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลีย่ร้อยละ) 
จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาด
กลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพ 

ขยายตัวร้อยละ 3 
 
1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 

3.4 เกษตรแปรรูป 
- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

สินค้าเกษตรเเปรรูปและ
ผลติภณัฑม์ีมลูค่าเพิ่มขึ้น  

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรเเปรรูปและผลติภณัฑ์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 3 

3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการ

ภาคเกษตรที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลติและการตลาดต่างๆ  

สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉรยิะมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

มูลค่าของสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉรยิะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
แผนแม่บทที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
(6 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 3 แผนย่อย) 

1) การขยายตัวของ GDP 
ในสาขาอุตสาหกรรม  
และบริการ 

- อัตราการขยายตัวของ GDP ใน
สาขาอุตสาหกรรม (เฉลีย่ร้อยละ) 

- อัตราการขยายตัวของ GDP ใน
สาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

- ขยายตัวร้อยละ 
4.6 
- ขยายตัวร้อยละ 
5.4 

4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ 

วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงาน
ชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

- สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดย
การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดท าแผนที่และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ พัฒนา
ระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อมของรัฐในการ
ให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้
เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนาก าลังคนเช่ียวชาญให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้าง
รายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีช้ันสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาดภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการ
สร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 
 

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 10 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

- ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนาและผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันใน
ด้านต่างๆ มากขึ้น 

- สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ตามระดับความพร้อม
ของผู้ประกอบการทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการ
สนับสนุนของภาครัฐ 

1) อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 
 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา 
ประดิษฐ ์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

ขยายตัวร้อยละ 5 
 
 
 
 

4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสรมิการน าทรัพย์สินทางปญัญาไปใช้

ประโยชน ์

2) ประเทศไทยมีความ 
สามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน
อนาคต 

อันดับที่ 45 

แผนแม่บทที่ 5 การท่องเท่ียว 
(6 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 1 แผนย่อย)  

1) GDP ด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิม่ขึ้น 

สัดส่วน GDP ด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 
 
 

5.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น 
- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยว 
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ใน

ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด

ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
 
 

1) รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น   

อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (เฉลีย่ร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 10 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
แผนแม่บทที่ 6 พ้ืนที่และเมืองนา่อยู่อัจฉริยะ  
(2 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 1 แผนย่อย) 

1) ประเทศไทยมีขีดความ 
สามารถในการแข่งขันสูง 
ขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อกระจายความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ 

6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0  
- พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริการให้กับพ้ืนท่ีโดยรอบ 

โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที ่
   - พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที ่
- ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที ่
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง 

และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ให้เอื้อต่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึง
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมประกอบ 

 
 
 
 
 
 

 

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อ
กระจายความเจริญและลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมติ ิ

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหลง่ที่
อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ  
 

6 เมือง (กรุงเทพ
และปรมิณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น 
เมืองในพื้นที่ EEC 
สงขลา ภูเกต็) 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
แผนแม่บทที่ 7  โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 
(3 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 1 แผนย่อย)  

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดีขึ้น  

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อันดับที่ 45 

7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
- การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการการ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคตฯ 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตฯ 

- ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ  โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการให้บริการ     
โลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและแข่งขันได้ 
ส่งเสริมให้ผู้บริการโลจิสติกส์สู่การให้บริการครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้าและการประกันภัย 
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นศูนย์กลางทาง
ภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ประสิทธิภาพด้านโลจสิ-
ติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจสิติกส์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

25 ล าดับแรก หรือ
คะแนนไมต่่ ากว่า 
3.50 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
แผนแม่บทที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่   
(4 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 4 แผนย่อย) 

ผู้ประกอบการในทุกระดับ
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น 

สัดส่วน GDP ของ SMEs ต่อ GDP 
ประเทศ  
 

ร้อยละ 45 

8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
- พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่

จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
อนาคต 

- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้าง
ตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ 
และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่  โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง  กับความต้องการของผู้บริโภค และ
สามารถเช่ือมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการ
สามารถเกื้อหนุนและเช่ือมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งข้ึน 

 
 
 

1) การขยายตัวของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 

2) ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตัง้
วิสาหกิจเริ่มต้น (ร้อยละ 10) 
 
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (อันดับ 1 ใน 36) 

ขยายตัวร้อยละ 10 
 
 
อันดับที่ 1 ใน 36 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

- ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุม
วงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมาย
ที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ 

- พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากข้ึน โดยใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งช้ีสถานะและประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของ
สถาบันการเงินหรือตลาดทุน 

- สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสมโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึง
บริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 

 

1) สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญเ่ฉลีย่ต่อปี
เพิ่มขึ้น  

 

อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจราย
ใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) 
                 

ขยายตัวร้อยละ 10 
 

8.3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด 
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าเด่นชัด ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้
ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดมูลค่าสูง  

- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ 
รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศท้ังในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด รวมทั้ง
พัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน อินเดีย และส่งเสริม
การใช้ประโยชนจ์ากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและบริการชายแดน 

 
 

 

1) มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิม่ขึ้น 

2) ความสามารถในการเเข่ง
ขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น 

3) การขยายตัวการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

การขยายตัวของมลูค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
อันดับความสามารถในการเเข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD 
 
 
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 
 
1 ใน 5 
 
 
 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
8.4 การสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้เป็นระบบท่ี
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่างๆ 

- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพ
ตา่งกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน  

- สนับสนุนให้เกิดพื้นท่ีท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้  ทักษะ และ
นวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเช่ือมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงธุรกิจขนาด
ใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน า
สินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐและบริการ โดยมี
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

- ยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
และมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่าง
ประเทศ เพิ่มบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนดมาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

- พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้
ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐและ
เอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่
มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบ 
การด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย
ดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบาย 

อันดับที่ 15 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
แผนแม่บทที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(3 แผนย่อย เกี่ยวข้องกับ พณ. 2 แผนย่อย) 

1) การเจรญิเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพิ่มขึ้น 
 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วล
รวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ 5 

9.2 การพัฒนาเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
- พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยยกระดับเกษตรกร

รายย่อยให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
- พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มี

มูลค่าสูง 
- พัฒนาเมืองในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและ

เศรษฐกิจ 
 

1) การขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้

 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วล
รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ร้อยละต่อปี) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 
 

9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ พัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากร

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ส่วนภูมิภาค 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที ่

- พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ 

- เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการผลิต 

 
 
 

1) การขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น 

 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วล
รวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ร้อยละต่อปี) 
 

ขยายตัวร้อยละ 3 
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แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 

(5 ปีแรก) 
แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
(5 แผนย่อย เกี่ยวข้อง พณ. 2 แผนย่อย) 

2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมต่อ GDP 
ในประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมต่อ GDP (ร้อยละ
ของ GDP)  

ร้อยละ 1.5 
 
 

23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเกษตรสรา้งมูลค่า โดยส่งเสรมิการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของ
ประเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คณุภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 

- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

- พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยสง่เสริมการวิจัย พัฒนา และประยกุต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของ
ประเทศ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

1) ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิม่สูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวตักรรม 
ส่งผลใหเ้กิดการขยาย 
ตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 

2) วิสาหกิจในกลุ่ม 
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่
สร้างมลูค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจยั 
 
 
 
จ านวนวิสาหกิจที่มีนวตักรรมที่มี
สัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึน้ 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 1 เท่าจากปี
ฐาน 

23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ  

- ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใ์ช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจยัที่ส าคญั อาทิ รัฐบาลดิจิทลั ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่ 

 
 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความ
เสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละ
ของผลสัมฤทธ์ิในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวจิัยฯ) 

อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ/จัดท า
ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มล้ าในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 1) ความแตกต่างของรายได้และการเขา้ถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุม่ประชากร 3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พณ. รวม 2 แผนแม่บท ได้แก่ 16) เศรษฐกิจฐานราก และ 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนแม่บท/แผนย่อย/แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

แผนแม่บทที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก  
(แผนย่อย 2 แผน เกี่ยวข้อง พณ. 2 แผนย่อย) 

รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง 
 

ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง (คะแนน) 4.30 คะแนน 

16.1 การยกระดับศักยภาพการเปน็ผู้ประกอบการธุรกิจ 
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดย

สร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความ
เสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความ
เข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต
ของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเช่ือมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน 

 

ศักยภาพและขีดความ 
สามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น 

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุม่
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
15 ต่อป ี

16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างการ

เติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนต่างๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้น
โดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลก าไรที่เกิดขึ้นตกกลับสู่สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้า
ชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอื่นๆ 

 
 
 
 

1) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกจิ
ฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP 
(เฉลี่ยร้อยละ)  
 

อย่างน้อยร้อยละ 
30 ของปีฐาน 
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แผนแม่บท/แผนย่อย/แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

แผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(แผนย่อย 2 แผน เกี่ยวข้อง พณ. 1 แผนย่อย) 

คนไทยทุกคนได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น 
 

สัดส่วนประชากรไทยท้ังหมดทีไ่ดร้ับ
ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่     
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย 
(4) ทุพพลภาพ/พิการ  (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) 
ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจาก
การท างาน (ร้อยละ) 
 

ร้อยละ 70  

17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
      - ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและ 
        สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแก่ 
        ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค  
        เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าท่ีและมีภูมิคุ้มกันในการบริโภคและซื้อสินค้า  
        และส่งเสริมให้ภาคี การพัฒนาต่างๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางไดร้ับการคุม้ครอง 
และมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุม่เปราะบางท่ีได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุม้ครองทาง
สังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่     
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย 
(4) ทุพพลภาพ/พิการ  (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) 
ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจาก
การท างาน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดทีเ่ล็กลง พร้อมปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พณ. รวม 2 แผนแม่บท ได้แก่ 20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธภิาพภาครัฐ 
(แผนย่อย 5 แผน เกี่ยวข้อง พณ. 4 แผนย่อย) 

1) บริการของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

2) ภาครัฐมีการด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
 
 
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
 
 
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ี
มีการพัฒนาสูงสุด 
60 อันดับแรก 

20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ 
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
- ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการ” 

งานบริการภาครัฐที่ปรับ 
เปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนความส าเรจ็ของกระบวนงาน
ที่ได้รับการปรับเปลีย่นให้เป็นดิจิทลั 

ร้อยละ 100 

20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 - รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 - พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า 
 - จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 - ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี 
 - ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/

โครงการ 
 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละของโครงการที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ 15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
20 ธันวาคม 2562 

แผนแม่บท/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย 
(5 ปีแรก) 

20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
      - พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เปน็องค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
      - ก าหนดนโยบายและการบรหิารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมลูและหลักฐานเชิงประจักษ ์
      - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยดืหยุ่น คล่องตัว  
        กระชับ ทันสมัย 

ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว 

ระดับ Digital Government 
Maturity Model (Gartner)  
 

ระดับ 2 
 
 

20.5 การสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 
- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิม
ในการท างานเพื่อประชาชน 
ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(แผนย่อย 2 แผน เกี่ยวข้อง พณ. 1 แผนย่อย) 

ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรบัรู้การทุจรติของประเทศ
ไทย (อันดบั/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ปลูกและปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่ม 
  เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
- ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาด ปราศจากพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
- พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม 
- ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดทีุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
- ปรับระบบงานและโครงสรา้งองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

2) คดีทุจริตและประพฤติ   
มิชอบลดลง 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน ITA 
- จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 
- จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 

- จ านวนข้อร้องเรียน จนท. ภาครัฐ
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินยั (ทุจรติ)  

- จ านวนข้อร้องเรียน จนท.ภาครัฐ
ที่ถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริต 

- จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ร้อยละ 80 (85 
คะแนนข้ึนไป) 
- ลดลงร้อยละ 10 
 
- ลดลงร้อยละ 10 
 
- ลดลงร้อยละ 10 
 
- ลดลงร้อยละ 25 
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