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1.  ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร? 

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเสมือนแผนที่น าทาง (roadmap) เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายอันเป็นชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ของประเทศไทย นั่นคือ การหลุดพ้นจากกับดักรายได้

ปานกลางของการเป็นประเทศก าลังพัฒนา ให้เป็นประเทศรายได้สูงท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือท าให้

ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการนี้ ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้เราบรรลุความส าเร็จดังกล่าวประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
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การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นเสมือนภารกิจการเดินทางไกล (long journey) 
ท่ีต้องใช้ระยะเวลารวมอย่างน้อย 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่หลงทาง จึงได้มี 
การก าหนดสิ่งท่ีจะต้องบรรลุไว้เป็นระยะ รวม 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี กล่าวคือ ช่วงระยะแรก (พ.ศ 2561 - 2565) ช่วงระยะท่ีสอง (พ.ศ 2566 - 2570) 
ช่วงระยะท่ีสาม (พ.ศ 2571 - 2575) และช่วงระยะสุดท้าย (พ.ศ 2576 - พ.ศ. 2580)  อันเปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรของถนน (milestone) 
เพ่ือบอกให้เห็นถึงความก้าวหน้าใกล้-ไกลของการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทาง  

เป้าหมาย 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2561  
-  

2565 1 

2566  
-  

2570 
2 

2571  
-  

2575 
3 

2576  
-  

2580 

4 

เป้าหมาย 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตัวอย่างเป้าหมายหรือหมุดหลักกโิลเมตรที่เราจะต้องเดนิทางไปให้ถงึในแต่ละช่วง 5 ปี 

2561  
-  

2565 
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพ่ิมขึ้นรวมเป็นร้อยละ 22 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP  

รวมเป็นร้อยละ 45 
- GDP สาขาเกษตร เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 
- GDP สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเป็นร้อยละ 4.6   

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพ่ิมข้ึน  
รวมเป็นร้อยละ 25 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ 
GDP รวม เป็นร้อยละ 50 

- GDP สาขาเกษตร เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.0 
- GDP สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเป็น
ร้อยละ 4.8 

-  GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 28 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 55 

- GDP สาขาเกษตร เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.0 
- GDP สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเป็นร้อยละ 4.8 

2566  
-  

2570 

2570  
-  

2575 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
  รวม เป็นร้อยละ 30 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
  GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60 
- GDP สาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.0 
- GDP สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเป็นร้อยละ 4.8 2576  

-  
2580 

1 

2 

3 

4 
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เป้าหมายในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) รายสาขา (ภายในปี พ.ศ. 2562) เช่น  
(1)  GDP ภาคการท่องเที่ยวต่อ GDP รวมของ

ประเทศต้องเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 22% (จากเดิม
ประมาณ 18% ในปี 2561) 

(2) GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ต่อ GDP รวมของประเทศ ต้องขยายตัว
เป็น 45% (จากเดิมประมาณ 43% ในปี 2561) 

(3) GDP ภาคเกษตรต่อ GDP รวมของประเทศ  
ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% (จากเดิมประมาณ 3.72% 
ในปี 2561) 

(4) GDP ภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP รวมของประเทศ 
ต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% (จากเดิมประมาณ 
2.2% ในปี 2561)  

 

ส าหรับเป้าหมายในภาพรวมหรือหมุดหลักกิโลเมตรที่เราจะต้องเดินทางไปให้ถึงในช่วงระยะแรก (ภายในปี พ.ศ. 2565) คือ  
(1) รายได้เฉลี่ยตัวหัวต่อคนต่อปีเท่ากับ 8,201 ดอลล่าร์ สรอ. โดยประมาณ*  
(2) ความแตกต่างระหว่างประชากรร้อยละ 10 ท่ีรวยท่ีสุดต่อประชากรร้อยละ 10 ท่ีจนท่ีสุดไม่เกิน 20 เท่า (ปี 2558 อยู่ท่ี 22 เท่า)  
(3) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ไม่เกิน 0.41**  (ปี 2558 อยู่ท่ี 0.44 และปี 2560 อยู่ท่ี 0.45)  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อย

ละ) 

*จากการประมาณการของ สศช. คาดว่าระดับรายได้ต่อหัวของการเป็นประเทศรายได้สูงจะได้รับการก าหนดที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ดอลล่าร์ สรอ. ต่อคนต่อปี โดยเป็นการประมาณการจาก
ระดับรายได้ ณ ปี 2561 ของธนาคารโลกท่ีก าหนดให้ประเทศรายได้สูงต้องมีรายได้ต่อคนไม่น้อยกว่า 12,055 ดอลล่าร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

**ตัวเลขตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561-2565  
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2. แผนแม่บทคืออะไร และใช้ประโยชน์อย่างไร? 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ท้ัง 6 ด้าน จึงได้มีการสรุปประเด็นสาระส าคัญออกมาจัดท า
รายละเอียดเป็นแผนแม่บทหลักรวม 23 เล่ม ดังนี้  

19.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ เพื่อเพ่ิมความมั่นคง 
ด้านน้ าของประเทศ 

19.2 การเพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ า อย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าใหท้ัดเทียมกับระดับสากล   

19.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ  

การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  19 

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี 
สุขภาวะที่ดี 

13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดี 

13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ 

โรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์

11.2 การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ 
จนถึงปฐมวัย 

11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ

การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 11 

22.1 การพัฒนากฎหมาย 

22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

22 กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม 

15 
15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรกุ 

พลังทางสังคม  

9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
9.2 การพัฒนาเขตพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ 
9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
1.4 การบูรณาการความรว่มมอืด้านความมัน่คงกับอาเซียน 

และนานาชาต ิ
1.5 การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

  

1 ความมั่นคง 2 การต่างประเทศ 

2.1 ความร่วมมือดา้นความมั่นคงระหว่างประเทศ  
2.2 ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
2.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน

ประชาคมโลก 
2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 

 

 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4 
4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ    
     ปัญญาประดิษฐ์  
4.4 อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพฒันาระบบคมนาคม  
4.5 อุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ 
4.6 ระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

การท่องเที่ยว  5 
5.1 การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม  
5.2 การท่องเที่ยวเชงิธรุกิจ  
5.3 การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
5.4 การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
5.5 การท่องเที่ยวเชือ่มโยงภูมภิาค 
5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   6 
6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

6.2 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์  
และดิจิทัล  

7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์  

7.2 โครงสร้างพืน้ฐานดา้นพลังงาน  

7.3 โครงพื้นฐานสรา้งดา้นดจิิทลั  

10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี  

10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จาก
ภาคธุรกิจ 

10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม 

การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 10 
12.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
12.2 การตระหนักถงึพหุปัญญาของ

มนุษย์ที่หลากหลาย 

การพัฒนาการเรียนรู้  12 

14 
14.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย  

 และกีฬาขัน้พืน้ฐาน ให้กลายเป็นวิถีชวีติ 
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ 

14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
อาชีพ 

14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

ศักยภาพการกีฬา 

18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ 
18.4 การจัดการมลพิษที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง

ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

การบริการประชาชน  
และประสิทธิภาพภาครัฐ  20 การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

21.1 การป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

21.2 การปราบปรามการทุจรติ 
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3 การเกษตร  

3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่ 
3.2 เกษตรปลอดภัย 
3.3 เกษตรชีวภาพ 
3.4 เกษตรแปรรูป 
3.5 เกษตรอัจฉรยิะ 
3.6 ระบบนิเวศการเกษตร 

17 
17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสุขภาพ 

17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 16 เศรษฐกิจฐานราก 

16.1 การยกระดับศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกจิ 

16.2 การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไก 
ที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

23.1 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมดา้นเศรษฐกิจ 
23.2 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมดา้นสังคม 
23.3 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมดา้นสิ่งแวดล้อม 
23.4 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมดา้นองค์ความรูพ้ื้นฐาน 
23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจยัและพัฒนานวตักรรม 

23 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 8 

8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ

ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม ่
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แผนแม่บท เป้าหมายแผนแม่บท ตัวช้ีวัดแผนแม่บท 

แผนแม่บทย่อย เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย 
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แผนแม่บทในแต่ละเล่มนั้นจะมีการน าเสนอข้อมูลฐาน (baseline data) การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน รวมท้ังเป้าหมายในภาพรวม (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) ท่ีต้องการบรรลุ โดยแยกออกตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  

ตัวอย่างเช่น แผนแม่บทการท่องเที่ยว ซึ่งรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์

และแนวโน้มทางการท่องเท่ียวของประเทศ รวมท้ังจัดวางต าแหน่งให้ “การท่องเท่ียว” เป็นเครื่องมืออันส าคัญในการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการลด

ความเหลื่อมล้ าของประเทศ จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทการท่องเท่ียวในภาพรวมไว้ 3 ประการ ดังนี้: 

1. ต้องการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว จากประมาณ 18% ในปัจจุบันขึ้นเป็นประมาณ 22% ของ GDP ท้ังหมด ในช่วง
ระยะแรก (พ.ศ 2561 - 2565); 25% ของ GDP ท้ังหมด ในช่วงระยะท่ีสอง (พ.ศ 2566 - 2570);  28% ของ GDP ท้ังหมด ในช่วงระยะท่ีสาม  
(พ.ศ 2571 - 2575) และ 30% ของ GDP ท้ังหมด ในช่วงระยะสุดท้าย (พ.ศ 2576 - 2580) 

2. ต้องการปรับสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก – เมืองรอง จาก 90:20 ในปัจจุบันให้เป็น 80:20 ในช่วงระยะแรก (พ.ศ 2561 - 2565); 
75:25 ในช่วงระยะท่ีสอง (พ.ศ 2566 - 2570); 70:30 ในช่วงระยะท่ีสาม (พ.ศ 2571 - 2575) และ 60:40 ในช่วงระยะสุดท้าย (พ.ศ 2576 - 2580) 

3. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวของประเทศดีขึ้น จากอันดับท่ี 31 ในปัจจุบัน เป็น 1 ใน 30 ในช่วงระยะแรก (พ.ศ 2561 - 2565);   
1 ใน 28 ในช่วงระยะท่ีสอง (พ.ศ 2566 - 2570); 1 ใน 26 ในช่วงระยะท่ีสาม (พ.ศ 2571 - 2575)   และ 1 ใน 24 ในช่วงระยะสุดท้าย  
(พ.ศ 2576 - 2580) 
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ในแผนแม่บทหลักแต่ละเล่มนั้นยังประกอบไปด้วยประเด็นย่อย ๆ ท่ีมีความส าคัญอีกประมาณ 4 – 5 ประเด็น ซึ่งได้มีการจัดท าเป็นแผนแม่บทย่อย
เป็นการเฉพาะของแต่ละประเด็นย่อย ๆ ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น แผนแม่บทการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแผนแม่บทย่อย 6 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมประเด็น
เกี่ยวกับ (1) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย และ (4) การ
ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า  (5) การท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค และ  (6) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว  

ในแต่ละแผนแม่บทย่อยก็จะมีการระบุถึงเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุในแต่ละช่วงระยะเวลาและแนวทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน เช่น แผนแม่บทย่อย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุไว้ 3 ประการ: 

1. ต้องการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้ขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปีในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2561 - 2565), ร้อยละ 12 
ต่อปีในช่วงระยะท่ีสอง (พ.ศ 2565 - 2570), ร้อยละ 15 ต่อปีในช่วงระยะท่ีสาม (พ.ศ 2571 - 2575)  และร้อยละ 20 ต่อปีในช่วงระยะสุดท้าย 
(พ.ศ 2576 - 2580) ตามล าดับ 

2. ต้องการเพิ่มจ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น 5 แห่ง ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2561 - 
2565),  15 แห่ง ในช่วงระยะที่สอง (พ.ศ 2565 - 2570), 25 แห่ง ในช่วงระยะที่สาม (พ.ศ 2571 - 2575) และ 35 แห่ง ในช่วงระยะสุดท้าย (พ.ศ 
2576 - 2580) ตามล าดับ 

3.  ต้องการเพิ่มอัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ขยายตัวร้อยละ 5 ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2561 - 2565), ร้อยละ 7 ในช่วงระยะท่ีสอง (พ.ศ 2565 - 2570), ร้อยละ 10 ในช่วงระยะท่ีสาม  
(พ.ศ 2571 - 2575) และ ร้อยละ 12 ในช่วงระยะสุดท้าย (พ.ศ 2576 - 2580) ตามล าดับ 

หากสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนแม่บทย่อยท้ังหมดที่ก าหนดไว้ก็จะส่งผลท าให้เป้าหมายในแผนแม่บทการท่องเท่ียวบรรลุผล และส่งผลต่อเนื่อง
ท าให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันบรรลุผล อันเป็นปัจจัยประการส าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยท าให้หลุดพ้นจากกับดั ก
ประเทศรายได้ปานกลางหรือประเทศก าลังพัฒนาในท้ายท่ีสุด 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ถือว่าเป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางในระดับสูงสุดของประเทศหรือถือว่าเป็นแผนระดับท่ี 1 ส่วนแผนแม่บทนั้นถือว่าเป็นแผนระดับท่ี 2  
เพราะจะครอบคลุมแผนปฏิบัติราชการ (หรือแผนปฏิบัติงาน) และโครงการส าคัญๆ (flagship project) ท้ังหมดของทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐทุกประเภท ซึ่งถือว่าเป็นแผนระดับท่ี 3 และจะใช้ส าหรับเป็นค าของบประมาณประจ าปีต่อไป 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการ 

    ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ไปสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 

ด าเนินการ ติดตาม/ประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ (ด้าน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR 

Flagship 
projects 

-กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชนใ์นการท างานเชิง
บูรณาการข้ามหนว่ยงาน 
-มีความจ าเปน็เพื่อขยายความแผนแมบ่ทให้มี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่ชัดเจนขึ้น 

นโยบายรัฐบาล 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 
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ในขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศ จะมีลักษณะเป็นแผนชี้น า 

(indicative plan) อันจะเป็นปัจจัยน าเข้าเพื่อใช้ในการจัดล าดับความส าคัญและ/หรือปรับเป้าหมายของแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย ให้สอด

รับสถานการณ์ในแต่ละช่วงระยะเวลา  

นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลหรือค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภานั้นก็จะเป็นการวางกรอบแนวทางและการเน้นให้ความส าคัญ

เร่งด่วนกับปัญหาหรือประเด็นบางเรื่องเป็นพิเศษ  แต่ท้ังนี้ก็ต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นไปตามเงื่อนไข ของ

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ในบางกรณีท่ีมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านหรือคณะกรรมรายสาขาขึ้นตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

เพื่อก ากับดูแลและผลักดันนโยบายบางเรื่อง เช่น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง

สินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)  โดยอาจให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านหรือรายสาขาต่าง ๆ (sectorial plan) ขึ้น เช่น แผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อประโยชน์ในการประสานเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน  แต่ก็ต้องให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเช่นกัน  ท้ังนี้ บรรดาโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน

หรือรายสาขาดังกล่าวนี้ก็อาจน ามาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติได้เช่นกัน 

 

(โปรดดูตัวอย่างในหัวข้อถัดไปในเรื่องเกษตรแปรรูปและแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป) 
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ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 

ธันวาคม 2562  ได้มีการพิจารณามอบหมายส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นเจ้าภาพหลักของเป้าหมายต่าง ๆ ตามแผนแม่บทและ  

แผนแม่บทย่อย ตัวอย่างเช่น กระทรวงเกษตร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร และ กระทรวง

อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก)  

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ดังกล่าวจึงต้องมีภาระรับผิดชอบ (accountable) ต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทหรือแผนแม่บทย่อย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สุดแล้วแต่กรณ ี

4. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและโครงการเพื่อตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทจะสามารถท าได้อย่างไร? 
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ในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนแม่บทหรือแผนแม่บทย่อยควรด าเนินการดังนี้  

1. หน่วยงานเจ้าภาพจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอยู่เพื่อสรุปว่าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมานั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มาก -น้อยเพียงไร โดยเฉพาะ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระยะช่วงแรก (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) ของแผนแม่บท 

 ตัวอย่างเช่น แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการขยายตัวร้อยละ 
5.4 ในช่วงปี 2561-2565 (ค่าปีฐาน 2560 เท่ากับ 6.3 ล้านล้านบาท) (โดยเป็นตัวชี้วัดร่วมกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม)  
อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดในปี 2561 ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขาบริการขยายตัวได้เพียงร้อยละ 4.88 ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงในการ
บรรลเุป้าหมาย (สีเหลือง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 25) 

Missing Links 

Missing Links 

แผนแม่บท (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมายประเด็น   ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและ

บริการเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ในสาขาบริการ (ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ในปี 
2561 - 2565) 
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2. เมื่อพบว่ายังต่ ากว่าหรือมีระยะห่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หน่วยงานเจ้าภาพควรจะวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (key success factors) 

ของประเด็นตามแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย ดังกล่าวตาม ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chains) ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อดูว่ามีปัจจัย

ส าคัญประการใดหายไป (missing links)  และพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง ถัดจากนั้นก็ควรเชิญหน่วยงานต่าง ๆ 

ตามห่วงโซ่ท่ีเกี่ยวข้องมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและบูรณาการร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาหรือปิดช่องว่างสิ่งท่ีหายไป (missing links) ดังกล่าว 

ได้อย่างไร?  

ท้ังนี้  มาตรการการแก้ไขปัญหาหรือปิดช่องว่างนั้นจะน าไปสู่การระบุกิจกรรมหรือวางแผนโครงการอย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ 

ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า เพื่อตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทหรือแผนแม่บทย่อยท่ีก าหนดไว้ช่วงระยะแรก  (พ.ศ. 2561 -  2565)  

และเพ่ือใช้เป็นค าของบประมาณส าหรับปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

ข้อควรระวัง  
การแก้ไขปัญหาไม่จ าเป็นต้องเป็นการรเิริ่มโครงการใหม่ๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีวิธีการอื่นๆ เช่น 

 แสวงหาพันธมิตรภาคเอกชน 

 ปลดล๊อคกฎระเบียบอันเป็นอุปสรรค 

 ฯลฯ 
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    ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ขาดหาย (Missing Links)  

Y 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

ปรับ เพิ่ม 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ซ้ าซ้อน X 

Missing links  

1. พิจารณาระยะห่างจากเป้าหมายท่ีวางไว้ 
(ปัจจุบันอยู่อันดับท่ี 111 – เป้าหมายภายใน
ปี 2565 อยู่อันดับท่ี 70) 

2. พิจารณาตรวจสอบปัจจัยส าคัญท่ียังขาดหาย 
(Missing links) และส่งผลให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ เช่น การ
คืนระบบนิเวศชายฝั่งให้กับชายฝั่งทะเลและ
เกาะของประเทศไทย (X4) การแก้ไขและ
ฟื้นฟูชายหาดท่องเท่ียวท่ีประสบปัญหาการ
กัดเสาะและสูญเสียระบบนิเวศน์ชายฝั่งอย่าง
เป็นระบบ (X5) และอื่นๆ (Xn) 

3. จัดท าโครงการส าคัญเพื่อเติมเต็มปัจจัย
ส าคัญท่ีขาดหายไปให้สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทท่ี
ก าหนดไว้ 

ข้อมูลระดับเป้าหมายแผนแม่บทฯ 
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3. หน่วยงานเจ้าภาพ ร่วมกับสศช. สงป. และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการจัดท าชุด 
    โครงการและงบประมาณของแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย 
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5. กรณีตัวอย่างแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

ขั้นตอนที่ 1 – ศึกษาท าความเข้าใจแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 2 – วิเคราะห์สถานการณ์ และตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง   

ขั้นตอนที่ 3 – วางแผนโครงการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของแผนแม่บท  
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ขั้นตอนที่ 1 – ศึกษาท าความเข้าใจแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยท่ีรับผิดชอบ 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป จะต้องน าเอาแผนแม่บทย่อยดังกล่าวมาศึกษาเพื่อท าความ

เข้าใจว่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเกษตรแปรรูปท่ีวางไว้เป็นอย่างไร?  

 

จะพบว่าเกษตรแปรรูป เป็นปัจจัยส าคัญ 1 ใน 6 ตัวท่ีจะผลักดันแผนแม่บทการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 (ในช่วง 2561-2565) หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.14 แสนล้านบาท ณ ปี 2565  

อันจะส่งผลต่อเนื่องท าใหข้ีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

(ส าหรับปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเหลืออีก 5 ตัวได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นฐาน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ และระบบ

นิเวศน์ทางการเกษตร หากปัจจัยตัวใดไม่บรรลุเป้าหมายของตนเองก็อาจส่งผลท าให้เป้าหมายรวมของแผนแม่บทการเกษตรไม่

บรรลุผลได้ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพหลักของแผนแม่บทการเกษตรจะต้องประสานเชื่อมโยงและ

ผลักดันให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทการเกษตรทุกด้านเป็นไปอย่างบรรลุเป้าหมาย)  
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ยุทธศาสตร์ชาติ #2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนแม่บท #3 การเกษตร 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 1.2 (ในช่วงปี 2561-2565) 

แผนแม่บทย่อย #3.1
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมูลค่าเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อย #3.2 
• สินค้าเกษตรปลอดภัย มี

มูลค่าเพิ่มขึ้น 
• ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 

ของไทยได้รับการยอมรบัด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

แผนแม่บทย่อย #3.4 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือ 
เท่ากับ 7.04 แสนล้านบาท ณ ปี 2565  

แผนแม่บทย่อย #3.5 
• สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

• ผลผลิตต่อหน่วยของฟารม์
หรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิม่ขึน้ 

แผนแม่บทย่อย #3.6 
• ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรต่อหน่วยมกีารปรับตัว
เพิ่มขึ้น 

• สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) มีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

Z 

Y2 

Y
1 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.8 (ในช่วง 2561-2565) หรือ มูลค่าประมาณ 7.14 แสนล้านบาท ณ ปี 2565  

แผนภูมิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณีแผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 

แผนแม่บทย่อย #3.3 
• สินค้าเกษตรชีวภาพมมีูลค่าเพิ่มขึน้ 
• วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชวีภาพ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมกีารจดัตัง้
ทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทประเด็น ………. แผนแม่บทประเด็น ………. 
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 ในส่วนของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป จะพบว่าได้วางหลักการและแนวทางการ

พัฒนาไว้ กล่าวคือ เน้นการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

และแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตร

แปรรูปขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

ส าหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) อาหารอนาคต เช่น อาหารเฉพาะต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารจากชีวภาพ 

อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง รวมจนถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือ

สนับสนุนนวัตกรรมอาหาร และ  

(2) อาหารทั่วไป เช่น อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มสุขภาพ อาหารที่ได้รับ 

การยกระดับด้วยการคัดแยกเกรด ไม่ว่าจะเป็นข้าวและธัญพืช ผักผลไม้ เป็นต้น 

ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการท าให้

เกษตรกรในระดับชุมชนฐานรากและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปได้วางเป้าหมายเพ่ือท าให้สินค้าเกษตร

แปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมีตัวชี้วัดคือ อัตราการ

ขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และได้ระบุ 

ค่าเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา กล่าวคือ  

* คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.04 แสนล้านบาท ณ ปี 2565 

 ตามหลักของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทย่อย กล่าวคือ ไม่สามารถผลักดันให้มูลค่าสิน ค้า

เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 3 ต่อปีโดยเฉลี่ย (ในช่วงปี 2561-2565) หรือได้ยอดต่ ากว่า 7.04 แสนล้านบาท ในปี 2565 (Y1) ก็อาจจะส่งผล

กระทบท าให้เป้าหมายตามแผนแม่บทการเกษตร คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3.8 หรือมีมูลค่าไม่ถึง 7.14 

แสนล้านบาทใน ปี 2565 (Y2)  รวมท้ังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
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ขั้นตอนที่ 2 – วิเคราะห์สถานการณ์ และตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง   
 

กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเจ้าภาพจะต้องเชิญหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหมด รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  (stakeholders)  

เช่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน มาร่วมกันประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (ตามฐานข้อมูล ณ ปี  

พ.ศ. 2562 หรือเท่าท่ีมีข้อมูลล่าสุด) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ :  

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้นมาก - น้อยเพียงใด? 

• มีระยะห่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มาก-น้อยเพียงใด?  

 ตรวจสอบสถานะแดง-ส้ม-เหลือง-เขียว ได้ในระบบ eMENSCR : https://emenscr.nesdb.go.th/dashboard/index.html 

 หรือ Scan QR-code ที่ปรากฎ 

• โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายมีมาก-น้อยเพียงใด?  

• ความเสี่ยงหรืออุปสรรคคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร?    

https://emenscr.nesdb.go.th/dashboard/index.html 

https://emenscr.nesdb.go.th/dashboard/index.html
https://emenscr.nesdb.go.th/dashboard/index.html
https://emenscr.nesdb.go.th/dashboard/index.html
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ล าดับ กระบวนการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ต้นน้ า 
 การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด 

- ฐานข้อมูลภายในประเทศ ต่างประเทศ Demand & Supply 
กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตร 

  
 การพัฒนาวัตถุดิบ  

- ปรับปรุงการผลิต ลดต้นทุน คุณภาพ Smart Farmer มาตรฐาน GAP  
กระทรวงเกษตร 

กลางน้ า 
 การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์  

- การวิจัยและพัฒนา Smart SME แหล่งเงินทุน มาตรฐาน – GMP  
HACCP HALAL 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุดมศึกษาฯ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ปลายน้ า 
 การตลาด/ส่งเสริมการขาย   

- Branding ช่องทางการจัดจ าหน่ายOnline/Offline ขนส่งและ 
Logistics 

กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงดิจิทัลฯ 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักอาจอาศัยวิธีการวิเคราะห์ภารกิจหรือกิจกรรมแยกตามห่วงโซ่คุณค่า (value chains) ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า  ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้จะช่วยท าให้สามารถแยกแยะหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภารกิจ /กิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการได้อย่างชัดเจน  

เกิดบูรณาการเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความเป็นระบบท่ีสมบูรณ์มากขึ้น  รวมท้ังยังสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละส่วน

ตามห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 – วางแผนโครงการเพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายของแผนแม่บท  
 

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาภารกิจงานในส่วนท่ีตนเองจะต้องด าเนินการเพี่อตอบโจทย์เป้าหมาย

ของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป กล่าวคือ ผลักดันให้มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 3 ต่อปีโดยเฉลี่ย (ในช่วงระยะปี 2561-

2565) หรือได้ยอดมูลค่าประมาณ 7.04 แสนล้านบาท ในปี 2565 

   

ดังนั้น บรรดาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันคิดว่าท าอะไรบ้างตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ของแต่ละหน่วยงาน* อันประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปในช่วงระยะสองปีข้างหน้า หรือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป 

 *แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอาจประกอบด้วยจ านวนหลายโครงการและสนับสนุนมากกว่าหนึ่งแผนแม่บท /แผนแม่บทย่อยก็ได้  ตัวอย่างเช่น
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโครงการบางส่วนที่รองรับแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  รวมทั้ง โครงการอ่ืน ๆ ที่รองรั บแผนแม่บทย่อย
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

 ในส่วนของการพัฒนาวัตถุดิบ กระทรวงเกษตรก็อาจจะเสนอโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า

เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี เป็นต้น 

 ในส่วนของการผลิตและแปรรูป กระทรวงอุตสาหกรรมก็อาจจะเสนอโครงการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูงเป็นต้น  

 ในส่วนของการตลาดและการขาย กระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะเสนอโครงการโครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ือผลักดันมูลค่าเพิ่มภาค การผลิต การค้า และการลงทุน เป็นต้น 

แผนแม่บท (3) การเกษตร  
แผนแม่บทย่อย (3.4) เกษตรแปรรูป 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
(มูลค่าปี 2564 = 6.84 แสนล้านบาท) 
(มูลค่าปี 2565 = 7.04 แสนล้านบาท) 

การผลิตและแปรรูป 
• การวิจัยและพัฒนา 
• Smart SME 
• แหล่งเงินทุน 
• มาตรฐาน – GMP HACCP 

HALAL 

การตลาด 
• Packaging 
• Branding 
• ช่องทาง 

การจัดจ าหน่ายOnline/Offline 
• ขนส่งและ Logistics 

โครงการ  

x7 

โครงการ  

x1 

โครงการ  

x2 

โครงการ 

 x3 

โครงการ  

x5 

โครงการ  

x4 

โครงการ  

x8 

โครงการ  

x6 

โครงการ  

xn 

วิเคราะห์ตลาด 
• ฐานข้อมูลภายในประเทศ

ต่างประเทศ 
• Demand & Supply 

วัตถุดิบ 
• ปรับปรุงการผลิต 
• ลดต้นทุน 
• คุณภาพ 
• Smart Farmer 
• มาตรฐาน - GAP 
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ตามหลักของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดผลผลิตบางประการ (X1, X2, X3, X4, ….. Xn) 

ท้ังนี้ ผลผลิตรวมจะท าให้เกิดผลลัพธ์ (Y2) ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยท่ีวางไว้ และจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีติดตามมา (Y1) ตามเป้าหมายของแผนแม่บท

ท่ีวางไว้ต่อไป 

ในการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทเกษตรแปรรูปจะก่อให้เกิดผลผลิตบางประการ ตัวอย่างเช่น  

- โครงการนักรบพันธ์ุใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรม จะท าให้ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วย R&D เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 30 ราย   

- โครงการ Food Innopolis ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะท าให้มีห้องปฏิบัติการ Future Food Lab 

อย่างน้อย 4 แห่ง พร้อมรองรับนวัตกรรมอาหาร  

- โครงการ Food Tech Startup ของกระทรวงดิจิทัลฯ จะช่วยสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ได้ไม่ต่ ากว่า 100 ราย  

- โครงการ Food Expo ของกระทรวงพาณิชย์ แสดงสินค้าจ านวน 2 ครั้งและคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 0.17 ล้านบาท  

ผลผลิตรวมของโครงการต่างๆ ดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อเนื่องท าให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป กล่าวคือ 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 3 (ในช่วงระยะปี 2561-2565) หรือได้ยอดมูลค่าประมาณ 7.04 แสนล้านบาท ในปี 

2565 และน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีติดตามมาอันเป็นเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทการเกษตร กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.8 หรือมีมูลค่าประมาณ 7.14 แสนล้านบาทใน ปี 2565 ตามยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย  หน่วยงานเจ้าภาพหลักก็จะน าโครงการของหน่วยงานต่างๆ ท้ังหมด (ครอบคลุมล าดับตั้งแต่ต้น

น้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า) มารวมเข้ากันเป็นชุดโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  อันจะช่วยท าให้เห็นภาพรวมในเชิงบูรณาการท้ังหมดของ 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยดังกล่าวว่าจะต้องใช้ทรัพยากรและสรรพก าลัง (efforts) มากน้อยเพียงใดจึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ข้อควรระวัง: 

 หากไม่มีการวิเคราะห์ดังกล่าวอย่างจริงจังและรอบคอบก็อาจจะท าให้การวางแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ เกิดลักษณะของต่างคนต่างท า ซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง หรือ

อาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการขาดความเชื่อมโยง (missing links) ขึ้น ตัวอย่างเช่น แผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมก็อาจจะ
เสนอโครงการที่มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา Smart SME แหล่งเงินทุน และการควบคุมมาตรฐานการผลิตต่างๆ  (GMP/ HACCP/ HALAL) เท่านั้น 

โดยอาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือเข้ามาเป็นปัจจัยการผลิต และช่องทางการตลาด เป็นต้น 

  

 ในข้ันตอนดังกล่าวนี้  สศช. และ สงป. รวมทั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จะเข้ามาร่วมพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของโครงการ เพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการ

ของหน่วยงานต่างๆ  มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า  รวมทั้งผลผลิตของแต่ละโครงการมีความสมเหตุสมผลและสามาร ถก่อให้เกิดผลลัพธ์

ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนไม่มีโครงการหรือกิจกรรมใดที่ขาดหายไป (missing links)  จนท าให้ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ 
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ตัวอย่างชุดโครงการของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บท ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 
ภาคผนวก:  

เจ้าภาพแผนแม่บท เจ้าภาพเป้าหมาย 
แผนแม่บท เจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 (ต่อ) หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บท ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 (ต่อ) 
ภาคผนวก:  

เจ้าภาพแผนแม่บท เจ้าภาพเป้าหมาย 
แผนแม่บท เจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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ประเด็น 3. การเกษตร 

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

แผนย่อย 

เป้าหมายของแผนย่อย 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น ผลิตภาพการผลิตของเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของ
ไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ 

ความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น 

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 

วิสาหกิจการเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

ผลิตผลต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 
ท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีความเข้มแข็งใน

ระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย 


