Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
น (01) ความมั่นคง
ผลที
่คาดหวับงทฯประเด็
จาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย

010101

ปี 2562 ปี 2563

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

V01 การมีส่วนร่วมป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม

V02 สภาพสังคม

❑ F0101 จิตสานึก การรับรู้ ความรู้/ทักษะ
ความเข้าใจการศึกษา
❑ F0102 การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ความเป็น
หุ้นส่วนและการบูรณาการการสร้างเครือข่าย
❑ F0103 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ช่อง
ทางการรับบริการในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

❑ F0201 ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
❑ F0202 ข้อมูลข่าวสาร การนาเสนอข่าว
❑ F0203 เศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ของประชาชน
❑ F0204 การจัดผังเมืองที่เหมาะสม
❑ F0205 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิคุ้มกันและ
ชุมชนเข้มแข็ง

V03 กลไกการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม/งานยุติธรรม
สืบสวน สอบสวน

❑ F0301 การอานวยการและการบูรณาการระหว่างภาคีที่
เกี่ยวข้อง
❑ F0302 การพัฒนาจุดตรวจ ด่านตรวจและการเฝ้าระวังพื้นที่
เสี่ยงแหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุม เพื่อลดโอกาส
ในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
❑ F0303 การลดการกระทาผิดซ้า
❑ F0304 งานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
❑ F0305 ระบบสืบสวน สอบสวนที่มีสมรรถนะ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
❑ F0401 เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที่ และระบบ
ศูนย์รับแจ้งเหตุ
❑ F0402 การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยรองรับ
การปฏิบัติงาน
❑ F0403 ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน

❑ F0404 ระบบการขนส่งมวลชน
❑ F0405 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริหาร
จัดการจราจร
❑ F0406 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การส้รางความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
❑ F0407 การเพิ่มทักษะ ความรู้ ปลูกฝังจิตสานึก คุณธรรม จรรยาบรรณ
ให้กับบุคลากร

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

Value Chain

V01 การตระหนักรู้ถงึ ความสาคัญของ
สถาบันหลักของชาติ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

❑ F0101 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
❑ F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
❑ F0103 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ
❑ F0104 การมีส่วนร่วมของประชาชน

V02 กลไกบริหารจัดการ
❑ F0201 การบูรณาการการทางานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
❑ F0202 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบการละเมิด
❑ F0203 ความเข้มแข็งของหน่วยงานในการบริหารจัดการ

V03 องค์ความรู้ทางการศึกษา
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

❑ F0301 การปรับหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
❑ F0302 การพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
❑ F0401 การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
❑ F0402 การยอมรับและเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ
❑ F0403 การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทย
สูงขึ้น

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย

010103

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

V01 การตระหนักรู้ของประชาชน

V02 พรรคการเมือง/นักการเมือง

❑ F0101 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
❑ F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

❑ F0201 ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
❑ F0202 หลักธรรมาภิบาล
❑ F0203 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักการเมือง

V03 การบริหารจัดการ
ของภาครัฐ
❑
❑
❑
❑

F0301 ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
F0302 นโยบาย/มาตรการการบริหารงานที่ชัดเจน
F0303 ระบบราชการมีความโปร่งใส
F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทางาน
ของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
❑
❑
❑
❑

ปี 2563

F0401 ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
F0402 การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
F0403 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมือง
F0404 เทคโนโลยีสารสนเทศ

❑ F0405 กฎหมาย/ กฎระเบียบที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
❑ F0406 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมือง
❑ F0407 วัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาล
สูงขึ้น

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย

010201

ปี 2562

ปี 2563

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ

V01 กลไกการบริหารจัดการ

V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

❑ F0101 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
❑ F0102 กลไกการบูรณาการในระดับนโยบาย
และปฏิบัติ
❑ F0103 การปฏิบัติงานเชิงรุก
❑ F0104 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
และขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว
❑ F0105 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ
❑ F0106 ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ

❑ F0201 การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน
❑ F0202 ความร่วมมือจากต่างประเทศและความสัมพันธ์
อันดีกับต่างประเทศ
❑ F0203 การสนับสนุนจากภาคเอกชน
❑ F0204 การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเทคนิค
การเผชิญเหตุ

V03 กฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง
❑ F0301 กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและการบังคับใช้
กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
❑ F0302 แผนฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงภัย
❑ F0303 กฎหมายระหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
❑ F0401 วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
❑ F0402 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ
❑ F0403 การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

❑
❑
❑
❑

F0404 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
F0405 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย
F0406 ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
F0407 ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปัญหาความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบันได้รับ
การแก้ไขดีขึ้น จนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและการพัฒนา
ประเทศ

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย

010202

ปี 2563

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

V01 การลดเหตุการณ์ความรุนแรง/
สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
❑ F0101 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
❑ F0102 แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความเข้มแข็งของการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านและชุมชนตนเอง
และพื้นที่ปลอดภัยระดับอาเภอ
❑ F0103 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
❑ F0104 เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่
❑ F0105 การสร้างความเข้าใจภายในพื้นที่จากนอก
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จากต่างประเทศ

V02 การบริหารจัดการ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
❑ F0201 การอานวยการ การกากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
❑ F0202 ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
❑ F0203 การบูรณาการการทางานของภาครัฐ
และภาคีเครือข่าย
❑ F0204 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
❑ F0205 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
ด้วยแนวทางสันติวิธี

V03 พื้นที่และคุณภาพชีวิต
ของคน

V04 สังคมพหุวัฒนธรรม

❑ F0301 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
❑ F0302 ความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชน
❑ F0303 คุณภาพของการศึกษาความสอดคล้อง
ของการศึกษากับชุมชน
❑ F0304 รายได้และการลดความเหลือ่ มล้า
ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
❑ F0305 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
❑ F0306 สุขภาวะที่ดี

❑ F0401 การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชนในหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
❑ F0402 ความไว้วางใจของคนในชุมชน
สานึกความเป็นพลเมือง
❑ F0403 การปลูกฝังจิตสานึก และ
ทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับความ
แตกต่าง และอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ภาคใต้
มีความสงบสุข
ร่มเย็น

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย

010301

ปี 2562

ปี 2563

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

V01 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
❑ F0101 วัฒนธรรมการทางานและทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง
❑ F0102 ความเป็นวิชาชีพ ความรู้/ทักษะ
ความสามารถ การวิเคราะห์ การปฏิบัติ
❑ F0103 ความสามารถในการใช้ภาษา
ความหลากหลายทางภาษา

V02 การรวบรวม แลกเปลี่ยน
แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร
❑ F0201 ระบบแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดเหตุที่ทันต่อ
เหตุการณ์สาหรับผู้ใช้ข่าว
❑ F0202 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระยะสั้น
ระยะกลาง ระยะยาว
❑ F0203 เครื่องมือประเมินระดับภัยคุกคามในทุกมิติ
❑ F0204 ฐานข้อมูลการข่าว
❑ F0205 เครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ความร่วมมือด้านข่าวกรอง

V03 การบริหารจัดการ
❑ F0301 กลไกการสั่งการ
❑ F0302 กลไกการบูรณาการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
❑ F0303 กลไกการประสานความร่วมมือ
❑ F0304 กลไกการกระจายข้อมูลสาร
❑ F0305 กลไกพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนภัย
คุกคามรูปแบบใหม่

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
❑ F0401 ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานประชาคมข่าวภายในประเทศและต่างประเทศ
❑ F0402 กฎหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานด้านการ
ข่าวและประชาคม
ข่าวกรองทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ
มีความทันสมัยและ
ปฏิบัติได้จริง

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย

010302

ปี 2562

ปี 2563

กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V01 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

V02 การใช้กาลัง การเตรียมกาลัง
การผนึกกาลัง เพื่อป้องกันประเทศ

❑ F0101 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานา
ประเทศ
❑ F0102 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ

❑ F0201 กาลังพลและระบบกาลังสารอง
❑ F0202 อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพกาลังรบ
❑ F0203 การพัฒนาศักยภาพกาลังพล

V03 ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์แห่งชาติ
❑ F0301 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ
❑ F0302 การปฏิบัติการทางไซเบอร์เพื่อความมั่นคงและ
เทคโนโลยี

กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดับ
ความรุนแรง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย

010401

Value Chain

ปี 2563

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบได้สูงขึ้น

V01 ความพร้อมของไทย
ด้านการต่างประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

❑ F0101 ท่าทีและจุดยืนของไทย
❑ F0102 กลไกการดาเนินงาน
❑ F0103 เครื่องมือในการวิเคราะห์
ประเมินคาดการณ์สถานการณ์
ระหว่างประเทศ
❑ F0104 ความชัดเจนในการกาหนดปัญหา
ความมั่นคงของไทย
❑ F0105 ความมีเสถียรภาพของการเมือง
และในประเทศ
❑ F0106 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
❑ F0107 กฎหมาย และระเบียบ
ภายในประเทศ

V02 ช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
❑ F0201 ความร่วมมือด้านการข่าว
❑ F0202 ความร่วมมือด้านความมั่นคง
❑ F0203 เทคโนโลยีและการพัฒนาแนว
ทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่

V03 แนวทางการตกลง
ร่วมกัน
❑
❑
❑
❑
❑

F0301 การจัดประชุมระดับนานาชาติ
F0302 การหารือระหว่างประเทศ
F0303 พันธกรณีระหว่างประเทศ
F0304 ข้อตกลงระหว่างประเทศ
F0305 กฎหมาย ระเบียบ หรือ MOU
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

V04 ความพร้อมของหน่วยงานทั้ง
ภายใน/ภายนอกในการนาข้อตกลง
ระหว่างประเทศไปปฏิบัติ
❑ F0401 ขีดความสามารถของบุคคลใน
องค์กร/หน่วยงาน
❑ F0402 นโยบายของหน่วยงาน
❑ F0403 กลไกการดาเนินงาน/ติดตาม/
ประเมินผล ของหน่วยงาน
❑ F0404 การดาเนินการมาตรการภายในให้
สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
❑ F0405 เข้าใจและการตระหนักรู้
ของทุกภาคส่วน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมีความ
มั่นคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกในทุก
รูปแบบได้สูงขึ้น

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือร่วมด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย

010402

ปี 2562

ปี 2563

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

V01 การดาเนินการภายในประเทศ

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ/มิติ
ต่างประเทศ

V03 ความสามารถในการรับมือ
ภัยคุกคาม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

❑ F0101 สถานการณ์การเมืองภายในมีเสถียรภาพ
❑ F0102 การบูรณาการการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง
❑ F0103 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
❑ F0104 ยุทธศาสตร์และแผนงาน

❑ F0201 ความพร้อมของประเทศที่จะร่วมมือกับไทย
❑ F0202 ความไว้วางใจระหว่างไทยกับต่างประเทศ
❑ F0203 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ/ข้อตกลงด้าน
ความมั่นคงที่ไทยเป็นสมาชิก/เข้าร่วม
❑ F0204 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค
❑ F0205 การขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทย

❑ F0301 มาตรการรับมือภัยคุกคาม
❑ F0302 ความพร้อมของบุคลากร
❑ F0303 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (01) ความมั่นคง
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมาย

010501

ปี 2562

ปี 2563

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

V01 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

V02 โครงสร้างหน่วยงาน

❑ F0101 การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
❑ F0102 การบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสม
❑ F0103 การสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

❑ F0201 การปรับปรุงอานาจหน้าที่ หน่วยงานให้ไม่
ซ้อนทับกัน
❑ F0202 การจัดแบ่งโครงสร้างให้ ทันสมัยรองรับ
สถานการณ์
❑ F0203 การปรับปรุงกระบวนงาน ภายในและภายนอก
❑ F0204 การปรับปรุงกฎหมาย ลาดับรอง

V03 การบูรณาการข้อมูล
❑ F0301 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
❑ F0302 การใช้เทคโนโลยีให้ได้มาซึ่งข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย
❑ F0303 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้าน
ความมั่นคง

V04 ประสิทธิภาพการบริหารขับเคลื่อนจากภาคเอกชน
❑
❑
❑
❑
❑

F0401 เครือข่ายความมั่นคงกับภาคประชาสังคม
F0402 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความมัน่ คงกับประชาชน
F0403 ระบบประสานงาน ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการ
F0404 นโยบายด้านความมั่นคง และแนวทาง เครื่องมือ การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
F0405 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

020201

Value Chain

ปี 2563

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น

V01 การดาเนินการภายในประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

V02 ขยายความร่วมระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

V03 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศ
ในสินค้าไทย

 F0101 ความเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ
 F0201 ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
 F0102 กฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการค้า การลงทุน
 F0202 ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือ
จากต่างประเทศ
 F0203 กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า
 F0103 ความพร้อมของฐานการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน
การลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้านต่างๆ
สนับสนุน และเทคโนโลยีในประเทศ
และความเชื่อมโยงในระดับภูมภิ าค
 F0104 นโยบายรัฐบาลของไทย ด้านการส่งเสริม
และอนุภูมิภาค
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ
 F0105 การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐ

V04 ระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม
 F0401 การลงทุน วิจัยและพัฒนา
 F0402 การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงานในด้าน
การผลิต การค้า และการบริการ
 F0403 การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง รัฐ – เอกชน สถาบันการศึกษา ในด้านเทคโนโลยี การเงิน และบริการ

 F0301 สินค้าและบริการของไทย
ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
 F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของ
ไทยกับต่างประเทศ
 F0303 ช่องทางการกระจายสินค้าสะดวก
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

V05 ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม





F0501
F0502
F0503
F0504

มาตรการรับมือภัยคุกคาม
ความพร้อมของบุคลากร
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานการณ์การเมืองไทยมีเสถียรภาพ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางการค้า
การลงทุน การบริการ
และความเชื่อมโยงที่
สาคัญในภูมิภาคเอเชีย
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่
เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

020202

Value Chain
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 F0101 ความรูค้ วามเข้าใจของส่วนราชการไทย
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0102 ความตระหนักรู้ของภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ

V02 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 F0201 เครือข่ายและการบูรณาการการทางานของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0202 ศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และภาคส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0203 การกาหนดท่าทีของไทยในการประชุมระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 F0204 ฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน

V03 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
F0301
F0302
F0303
F0304

ปี 2563

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

V01 ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน






ปี 2562

ความพร้อมของต่างประเทศในการร่วมมือ
ระบบพหุภาคีนิยมที่เข้มแข็ง
การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และองค์การระหว่างประเทศ
การนาเสนอศักยภาพของไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

020301

Value Chain

ปี 2563

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

V01 การดาเนินการภายในประเทศ
 F0101 การบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนุวัติ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทย
 F0102 ภาครัฐปรับปรุง จัดทา บังคับใช้กฎหมาย
ให้สอดคล้องพันธกรณีระหว่างประเทศ
 F0103 การให้ข้อมูล เตรียมความพร้อม ภาคส่วนต่าง ๆ
ให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
 F0104 ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
 F0105 การยกระดับมาตรฐานภายในประเทศให้เท่ากับ
มาตรฐานสากล

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 F0201 ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้านที่ไทยต้องการ
ผลักดันให้เป็นมาตรฐานสากล
 F0202 ปัจจัยการกีดกันทางการค้า/ กระแสชาตินิยม

V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

 F0301 การศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับต่างประเทศ
 F0302 ขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถ
มีบทบาทเชิงรุก
ในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
เป้าหมาย

020401

 F0101 การบูรณาการการทางานระหว่างส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม ความนิยมไทยใน
ต่างประเทศ และบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ
 F0102 การข่าว/การจัดทารายงานสถานการณ์
ระหว่างประเทศ
 F0103 ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการ
ด้านการต่างประเทศ
 F0104 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศไทย

V03 อานาจแบบนุ่มนวลของไทย

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 F0301 คนไทยมีความสามารถและศักยภาพของ
 F0201 ความพร้อมของประเทศภาคีในการ
คนไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และองค์ความรู้ของ
ผลักดันวาระระหว่างประเทศร่วมกัน
ไทยเป็นทีช่ ื่นชม
 F0202 การพัฒนาบทบาทในความร่วมมือทุกระดับ  F0302 มาตรฐาน / ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน
การยอมรับของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
 F0203 การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นา /
 F0303 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
และมรดกไทย ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ/
การเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ของแขกต่างประเทศ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
 F0204 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
 F0304 การปรับตัวของส่วนราชการไทยในการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มมากขึ้น
 F0305 การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก
และการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค

V04 บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึน้

V01 การด
การดาเนิ
V01
าเนินนการภายในประเทศ
การภายในประเทศ

Value Chain

ปี 2562

 F0401 ประเทศไทย/ คนไทยได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งสาคัญในองค์การระหว่างประเทศ
 F0402 การเข้าร่วมและมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ
 F0403 การจัดเตรียมคน/สร้างขีดความสามารถ เพื่อให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ/
ตาแหน่งในองค์การระหว่างประเทศ

 F0404 การสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
 F0405 ความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทย
ในต่างประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ
อานาจต่อรอง
และได้รับการยอมรับ
ในสากลมากขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (02) การต่างประเทศ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
เป้าหมาย

020501

 F0101 กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อน
การต่างประเทศของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
 F0102 การบูรณาการเพื่อศึกษา/หารือแนวทาง
และบทบาทของหน่วยงานในการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
 F0103 การบูรณการพัฒนาบริการด้านการกงสุลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V02 การดาเนินการภายในประเทศ

 F0201 ฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศ
 F0202 การพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนักรู้ถึงบทบาท
การเป็นพลเมืองโลก
 F0203 นโยบายของรัฐทีส่ ่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเอกชนในการต่างประเทศ
 F0204 การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ
 F0205 การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในหมู่
ประชาชน/ ภาคส่วนต่าง ๆ
 F0206 การประชาสัมพันธ์บทบาทด้านการต่างประเทศของไทย

V03 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

V01 การบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทย และภาคส่วนต่างๆ

Value Chain

ปี 2562

 F0301 ความพร้อมของประเทศที่จะร่วมมือด้วยในทุกระดับ  F0303 การริเริ่ม/ ร่วมลงทุนในหุ้นส่วนความร่วมมือเฉพาะด้าน
 F0304 สถานการณ์แวดล้อมในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
 F0302 การแลกเปลี่ยนการเยือน/ การเจรจา/ กรอบการ
ประชุมหารือทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
การต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.1เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เป้าหมาย

030101

Value Chain
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่นมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต






ปี 2562

V03 การตลาด

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่ม

F0101 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
F0102 ขีดความสามารถด้านการผลิต
F0103 การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย
F0104 แผนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
F0105 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์

 F0201 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 F0202 การสร้างแบรนด์/สร้างเรื่องราว
 F0203 มาตรฐานรับรองสินค้า
และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
 F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 F0205 การพัฒนาคุณภาพสินค้า
 F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 F0301 การเข้าถึงข้อมูลสินค้า
 F0302 การสร้างเครือข่ายและช่องทาง
การจาหน่ายสินค้า
 F0303 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการด้านการตลาดเฉพาะ
 F0304 การประชาสัมพันธ์
 F0305 การจัดแสดงงานสินค้า
 F0306 การสร้างการรับรู้
 F0307 ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 F0401 ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์
 F0402 การวิจัยด้านเกษตรอัตลักษณ์
 F0403 การบริหารจัดการพื้นที่

 F0404 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
 F0405 การรวมกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
 F0406 นโยบายและแผน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย
เป้าหมาย

030201

 F0101 การบริหารจัดการพื้นที่
 F0102 การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่
มีคุณภาพ/ เหมาะสม
 F0103 การเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงาน
 F0104 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

V02 การผลิต
 F0201 แผนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
 F0202 การรวมกลุ่มในการทา
เกษตรอินทรีย์
 F0203 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 F0204 การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธี
ผสมผสาน
 F0205 การเข้าสู่ระบบรับรอง
มาตรฐานเกษตร อินทรีย์
ทั้งในและต่างประเทศ

V03 การสร้างมูลค่าเพิ่ม
 F0301 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
 F0302 การแปรรูปตามมาตรฐาน
ทั้งในและต่างประเทศ
 F0303 มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนของผู้ประกอบการ
แปรรูปด้านเกษตรอินทรีย์
 F0304 บรรจุภัณฑ์และโครงสร้าง
พื้นฐาน

V04 การตลาด
 F0401 การเพิ่มช่องทางการตลาดและ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้กับ
สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
 F0402 การเจรจาการค้า /การเปิด
ตลาด/ความร่วมมือ/ ลดอุปสรรคทาง
การค้า
 F0403 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอินทรีย์
 F0404 การสร้างตราสินค้าและความ
เชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการเกษตร
อินทรีย์
 F0405 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความปลอดภัยของสินค้า

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น





ปี 2563

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (GAP และเกษตรอินทรีย์)

V01 ปัจจัยการผลิต

Value Chain

ปี 2562

F0501 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
F0502 เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมือ
F0503 การบริหารจัดการน้า
F0504 กฎหมาย และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย







F0505 การจัดทาฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
F0506 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
F0507 การส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาให้ความรู้
F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
F0509 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (GAP
และเกษตรอินทรีย)์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย

030202

เป้าหมาย

 F0101 การกาหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร
 F0102 การรับรองแหล่งผลิตตาม
มาตรฐานของเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์
 F0103 ระบบการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานกากับดูแล ควบคุม และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
 F0104 ต้นแบบการนามาตรฐานสินค้า
เกษตรไปใช้

V02 ความเชื่อมั่น
 F0201 ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 F0203 ส่งเสริมการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 F0203 แฟลตฟอร์มฐานข้อมูลสินค้า
เกษตร/สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน

V03 การประชาสัมพันธ์
 F0301 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความปลอดภัยของสินค้า
 F0302 การส่งเสริมการบริโภคสินค้า
ปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์
 F0303 การยอมรับมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของ
ไทย

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น





ปี 2563

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

V01 ระบบรับรองมาตรฐาน

Value Chain

ปี 2562

F0401 เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องมือ
F0402 การบังคับใช้กฎหมาย
F0403 การเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์
F0404 ฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย

 F0405 ศักยภาพด้านบุคลากร
 F0406 ระบบงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการมาตรฐาน
ของสินค้าเกษตรและอาหาร
 F0407 การรวมกลุ่มในการทาเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้าน
คุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ

Value Chain

เป้าหมาย

030301

ปี 2562

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 F0101 การสารวจ/อนุรักษ์/รวบรวม
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ประมง
จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น/ชุมชน
 F0102 การส่งเสริมการผลิตและ
ใช้สารชีวภัณฑ์
 F0103 การผลิตโดยใช้ผลพลอยได้และ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 F0104 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์
 F0105 การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
ประมงเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าจาก
มาตรฐานชีวภาพในท้องถิ่น

 F0201 กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ชีวภาพที่มประสิทธิภาพ
 F0202 มาตรฐานระบบการผลิตและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพ
 F0203 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชีวภาพเพื่อ
รักษาคุณภาพสินค้า
และดึงดูดผู้บริโภค
 F0204 ความหลากหลายผลิตภัณฑ์แปรรูป
 F0205 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าพรี
เมียม
 F0206 การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าสนใจ
 F0207 การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

V03 การตลาด
 F0301 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ
บริโภค สร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
 F0302 การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ ในประเทศ
 F0303 การสารวจความต้องการสินค้า
เกษตรชีวภาพของตลาด

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

 F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม
 F0401 กฏหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ
 F0405 ศักยภาพบุคลากร
 F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ
 F0406 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพื่อการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ
 F0403 การวิจยั และพัฒนาเกษตรชีวภาพ
 F0407 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าเกษตรชีวภาพ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ
เป้าหมาย

030302

 F0101 การสารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ
ในท้องถิ่น/ชุมชนที่สามารถนามาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ได้
 F0102 การรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตร
ชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชน
 F0103 การประเมินความต้องการของ
ตลาด
 F0104 การรวมกลุ่มเกษตรกร
 F0105 แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตร
ชีวภาพในท้องถิ่น
 F0106 การให้ความรู้และคาแนะนาในด้าน
การจัดตั้งวิสาหกิจ

V02 การจัดตั้ง/บริหารจัดการวิสาหกิจ
(เชิงพาณิชย์)
 F0201 แผนการดาเนินงาน/แผนการตลาด
ทีม่ ีประสิทธฺภาพ
 F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด
 F0203 แหล่งเงินทุนสาหรับการดาเนินการ
สาหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
 F0205 กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูป
สินค้าเกษตรชีวภาพ
 F0206 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

V03 การพัฒนาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 F0301 การติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
 F0302 การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ
 F0303 ความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพ
ของตลาด
 F0304 การซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์
 F0305 การยกระดับวิสาหกิจเพื่อการส่งออก
 F0306 เครือข่ายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเกษตร/การจัดการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น

V01 การสารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ

Value Chain

ปี 2562

 F0401 กฎหมายและระเบียบเอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจฐานขีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ
 F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ
 F0404 ศักยภาพบุคลากร

 F0405 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 F0406 แผนงานที่สนับสนุนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

วิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตัง้ ใน
ทุกตาบลเพิม่ ขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป

Value Chain

เป้าหมาย

030401

ปี 2562

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

V01 การรวมกลุ่ม

V02 วัตถุดิบ

 F0101 การรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มให้มีความพร้อม
เพื่อการแปรรูป
 F0102 การทาเกษตร
พันธะสัญญา

 F0201 วัตถุดิบที่ได้
มาตรฐาน
 F0202 ความพอเพียง
ของวัตถุดิบทดแทน
การนาเข้า

V03 การแปรรูป/สร้างมูลค่า
 F0301 ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัด
บรรจุ และบรรจุภัณฑ์
 F0302 การบริหารสินค้าโครงคลัง
 F0303 เทคโนโลยีการแปรรูปเช่น
โรงเรือนเปรรูป
 F0304 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแปรรูป
 F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อ
แปรรูป แทนแรงงานคน/ทุ่นแรงคน
 F0306 ความหลากหลายของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
 F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์
 F0308 การสร้างตราสินค้า และ สร้างเรื่องราว
 F0309 ศักยภาพผู้ประกอบการ

V04 การตลาด
 F0401 การสร้างเครือข่าย
ตลาดแปรรูป/จับคูธ่ ุรกิจ
 F0402 ช่องทางจาหน่าย
และขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
 F0403 บริการหลังการขาย
 F0404 การประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น





ปี 2563

F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
F0502 องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป
F0503 การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป
F0504 โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่ง






F0505 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแปรรูปและการตลาด
F0506 การเข้าถึงแหล่งทุน
F0507 กฎระเบียบที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปรรูป
F0508 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ

Value Chain

เป้าหมาย

030501

ปี 2562

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น

V01 การวิจัยและ
เทคโนโลยี

V02 การจัดทาแปลงสาธิต
ต้นแบบ

V03 การส่งเสริม/ขยายผล
เกษตรอัจฉริยะ

V04 ประสิทธิภาพการผลิต

 F0101 การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย
ด้านกระบวนการผลิต
พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง
ปัจจัยการผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตร
อัจฉริยะ
 F0102 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตร
อัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยีการเกษตร
ดิจิทัล

 F0201 แปลง/
โรงเรือนสาธิต
ต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ
 F0202 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการทา
เกษตรอัจฉริยะ

 F0301 แผนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ
 F0302 เกษตรแปลง
ใหญ่อัจฉริยะ และ
พื้นที่อื่นๆ
 F0303 เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น Smart
Farmer/Young
Smart Farmer
/ Start Up

 F0401 เทคโนโลยี
 F0501 พาณิชย์
นวัตกรรมการผลิตและ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดการ
เก็บเกี่ยว
ตลาดอัจฉริยะ จัดสร้าง
 F0402 การให้บริการด้าน
แฟลตฟอร์มตลาด Online
การเกษตรอัจฉริยะ
Offline
 F0403 ระบบโลจิสติกส์/  F0502 การเชื่อมโยงกับ
คลังสินค้าอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 F0404 แหล่งเงินทุนเพื่อ  F0503 การประชาสัมพันธ์
ขยายผลการใช้เทคโนโลยี
จัดการแสดงสินค้าเกษตร
อัจฉริยะ
และสร้างค่านิยมการบริโภค
 F0405 ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าเกษตรในประเทศ
ให้มีคุณภาพ

V05 การตลาด

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

 F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
 F0602 ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการเกษตร

 F0603แผนงานที่สนับสนุนสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ

030502

เป้าหมาย

ปี 2562

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 ปัจจัยการผลิต
 F0101 พันธุ์พืชและพันธ์สัตว์เพื่อการเกษตรที่มี
คุณภาพ
 F0102 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม
 F0103 การเข้าถึงเทคโนโลยี
 F0104 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

V02 การพัฒนากระบวนการผลิต





F0201 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี
F0202 การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ
F0203 ระบบโลจิสติกส์/คลังสินค้าอัจฉริยะ
F0204 ผู้ประกอบการเทคโนโลยี

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น






ปี 2563

F0301 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
F0302 มาตรฐานการผลิต
F0303 วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
F0304 ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการเกษตร
F0305 แผนงานที่สนับสนุนผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป้าหมาย

030601

 F0101 ความต้องการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการ
 F0102 ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเกษตร
 F0103 การเฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าเกษตร
 F0104 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

V03 การตลาด

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
 F0201 การลดต้นทุนการผลิต
 F0202 การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
 F0203 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 F0204 การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว
 F0205 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 F0206 แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
 F0207 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับระบบแผนที่การเกษตร
 F0208 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุม่
เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง และเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้)

 F0301ช่องทาง
ด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ
 F0302 ตลาดรองรับ
สินค้าเกษตรหลาย
ระดับ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต

Value Chain

ปี 2562

 F0401 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 F0402 การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
 F0403 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ






F0404 ระบบโลจิสติกส์
F0405 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
F0406 โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
F0407 แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (03)การเกษตร
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป้าหมาย

030602

 F0101 การรวมกลุ่มของสถาบัน
เกษตรกร
 F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก
สถาบันเกษตรกร
 F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มี
ประสิทธิภาพ

V02 การเพิ่มขีดความสามารถแลยกระดับสถาบัน
เกษตรกร
 F0201 องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร
และพัฒนาบุคลากร
 F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
 F0203 โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ
และระบบธรรมาภิบาล
 F0204 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม
 F0205 การส่งเสริมอาชีพ
 F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินค้า

V03 การตลาด
 F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย
และศูนย์จาหน่ายสินค้าทาง
การเกษตร
 F0302 ตลาดเฉพาะและตลาด
เฉพาะฤดู
 F0303 การตลาดสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

V01 สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย)

Value Chain

ปี 2562

 F0401 กฎหมายและระเบียบที่ส่งเสรืมสถาบันเกษตรกร
 F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 F0403 แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพิม่ ขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
เป้าหมาย : 040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

V02 การผลิต

V01 การลงทุน

Value Chain

 F0101 นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น
F0102 แหล่ งเงิ นทุ นเพื่ อการวิ จั ยและ
พัฒนานวัตกรรมสินค้าชีวภาพ
 F0103 การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมชีวภาพ

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

 F0202 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ
 F0203 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมชีวภาพ
 F0204 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด
 F0205 ผลิตภาพของสถานประกอบการชีวภาพสู่โรงงานอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่
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V03 การตลาด
 F0301 ความตระหนั ก ของผู้ บริ โภค
F0302 ช่ อ งทางการตลาดออนไลน์
และออฟไลน์
 F0303 การกระตุ้ น อุ ป สงค์ ภ ายใน
ประเทศผ่านมาตรการต่าง ๆ

 F0206 การสร้างคลัสเตอร์ Biorefinery เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ชีวภาพทั้งระบบ

V04 มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ
 F0401 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด
 F0402 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

 F0403 ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 F0404 กฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
 F0501 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก/ศูนย์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
 F0502 ระบบการทาเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภาพและผลผลิตทางการเกษตร
 F0503 ระบบการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมชีวภาพ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
เป้าหมาย : 040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มกี ารขยายตัวเพิ่มขึ้น
V01 มาตรฐาน
 F0101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบริการทางการแพทย์

Value Chain

 F0102 มาตรฐานและวิธกี าร
สอบเทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์
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V02 การลงทุน

V03 การผลิตและบริการ

V04 การตลาด

 F0201 มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน การผลิตเครื่องมือแพทย์
และบริการทางการแพทย์

 F0301 การสร้างและพัฒนาผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

 F0401 การเข้าถึงตลาด ทั้งใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 F0402 การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการแพทย์ของไทยในต่างประเทศ
 F0403 ความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ของไทย
 F0404 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
บริการทางการแพทย์

 F0202 การเข้าถึงแหล่งทุน

 F0302 ระบบการจดสิทธิ บัตร
เครื่องมือแพทย์
 F0303 การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย์
 F0304 การผลิตและบริการทาง
การแพทย์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของไทยที่มีศักยภาพ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์





 F0505 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
F0501 เครือข่ายความร่วมมือ/ระบบการให้คาปรึกษาและรับรองเครื่องมือแพทย์
F0502 ศักยภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  F0506 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
F0503 ระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร
 F0507 แหล่งเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
F0504 ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย : 040301 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
V01 การลงทุน

Value Chain

 F0101 มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
F0102 การพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
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V02 ยกระดับขีดความสามารถของกิจการ

V03 การตลาด

 F0201 ขีดความสามารถผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และ
ผู้ให้บริการออกแบบระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ และในส่วนภูมิภาค

 F0301 ขี ด ความสามารถของกิ จ การในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล

 F0202 Startups และพัฒนาธุรกิจใหม่

 F0203 เงินทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ผลิต ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และผู้ให้บริการ
ออกแบบระบบ
 F0204 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

 F0302 การใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน
 F0303 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทางาน
ของรัฐและสร้างการขยายตลาดสู่ภาครัฐ

V04 นวัตกรรม
 F0401 เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
 F0402 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

 F0403 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาทางเทคโนโลยี
F0404 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมดิจิทัล

V05 แรงงาน
 F0501 บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน
 F0502 บุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และการบ่มเพาะกาลังคน
ดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทย

 F0503 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
 F0504 ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญระบบ
อัตโนมัติและดิจิทัล

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์





F0601 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอตุ สาหกรรม
F0602 พื้นที่ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
F0603 มาตรฐานทั้งในระดับ Innovation Specifications และ National Standards
F0604 กฎหมาย/ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
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 F0605 คุณภาพโครงสร้างบรอดแบนด์ การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง
 F0606 ระบบและโครงสร้างของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมและ
บริการ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Value Chain

แผนแม่บทย่อย : 4.3 อุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย : 040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
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V01 การเชื่อมต่อดิจิทัล

V02 ทักษะดิจิทัล

V03 การเข้าถึงบริการออนไลน์

 F0101 ความครอบคลุ ม ของ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงทุกพื้นที่
 F0102 การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 F0201 ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ขั้ น พื้ น ฐาน และทั ก ษะ
ความเข้าใจในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
 F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางสาหรับแรงงาน
ในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่
 F0203 ทักษะดิจิทัลขั้นสูงสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม

 F0301 การเข้าถึงบริการภาครัฐออนไลน์
ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 F0302 การให้บริการภาครัฐข้ามแดน
 F0303 การวิจัยและพัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งอนาคตให้มี
คุณภาพรองรับความต้องการใช้งานของ
ประชาชน

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
 F0401 ความตระหนักรู้และการดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งาน
 F0402 มาตรการ/กลไก/สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการใช้ดิจิทัลในภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
 F0403 การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ที่จาเป็นต่อการสร้างความยั่งยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ความสามารถ
ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยดีขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย : 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
V02 การซ่อมบารุง

V01 การลงทุน

Value Chain

 F0101 มาตรการจูงใจ/สิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทุนแก่บริษัทที่มีเทคโนโลยีและสิทธิใน
การให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาทางาน
ในประเทศ
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V03 การตลาด

 F0201 ขีดความสามารถด้านการซ่อมบารุงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และความร่วมมือด้านธุรกิจกับหุ้นส่วนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 F0301 การส่งเสริมการตลาดการซ่อม
บารุง

 F0202 ขีดความสามารถของกิจการซ่อมบารุงอากาศยานในระดับสากล

 F0302 มาตรการดึงดูดผู้ใช้บริการซ่อม
บารุงจากต่างประเทศ

 F0102 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ

 F0203 การบริการด้านการซ่อมบารุงอากาศยานของไทยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล

 F0103 การลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและ
เครื่องมือเพื่อการซ่อมบารุงอากาศยาน

 F0204 หน่วยรับรองและมาตรฐานของกิจการซ่อมบารุงของไทยที่เทียบเท่า
สากล

V04 บุคลากร
 F0401 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน
 F0402 ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน

 F0403 ทักษะฝีมือช่างซ่อมบารุงอากาศยาน
 F0404 บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่





F0501 ฐานข้อมูล
F0502 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
F0503 นิคมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน / ท่าอากาศยาน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน
F0504 เครือข่ายกิจการซ่อมบารุงอากาศยานสู่การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน / การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Value Chain

แผนแม่บทย่อย : 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย : 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
V01 การลงทุน

V02 นวัตกรรม

 F0101 ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
ยานยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน
อากาศยาน

 F0201 การคิดค้นนวัตกรรม
กระบว นการผ ลิ ต และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

 F0102 การตั้งฐานการผลิตใน
ไทยของผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศ
/ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า /ยานยนต์
อัตโนมัติจากต่างประเทศ

 F0202 การวิจัย พัฒนาและ
การทดสอบชิ้นส่ วนอากาศ
ยาน ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และ
ยานยนต์อัตโนมัติ

V03 การผลิต
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V04 การตลาด

 F0301 ศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรและแรงงาน

 F0401 การส่งเสริมตลาดทดแทนการนาเข้า

 F0302 การนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

 F0402 เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว น
อากาศยาน

 F0303 การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ไปสู่ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ยานยนต์ อั ต โนมั ติ และ
ชิ้นส่วนอากาศยาน

 F0304 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน

 F0403 บริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายมากขึ้นของศูนย์ซ่อมบารุงอากาศ
ยานในประเทศเพิ่มขึ้น
 F0404 การกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์อัตโนมัติทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

V05 มาตรฐาน
 F0501 มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และอากาศยาน
 F0502 ศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอากาศยาน
 F0503 หน่วยรับรอง/ตรวจสอบมาตรฐานตามระดับสากล

 F0504 มาตรฐานกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
 F0505 การบังคับใช้มาตรฐานภาคบังคับและสนับสนุนมาตรฐานทั่วไป
 F0506 โครงสร้างพื้นฐาน ห้องทดสอบ และระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 F0601 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
 F0602 กฎ/ระเบียบที่เอื้อ
 F0603 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
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 F0604 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 F0605 เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า
 F0606 การส่งเสริมกิจการบริหารจัดการซากรถยนต์และแบตเตอรี่

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย : 040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
V02 การผลิต

V01 วิจัยและพัฒนา
 F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมความมั่นคง

Value Chain
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 F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม
ด้านความมั่นคง
 F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
ความมั่นคง

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ
 F0202 ความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครั ฐและเอกชนในการผลิ ตและ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตใน
เชิงพาณิชย์
 F0203 ความร่วมมือในการรับถ่าย
ทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
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V03 การตลาด
 F0301 ความเชื่อมั่นภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 F0302 การเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 F0303 ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์
และบริการจากอุตสาหกรรมความมั่นคงประเภทสินค้า
สองทาง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
 F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ

 F0404 ข้อกาหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0408 พื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวในอุตสาหกรรมความมั่นคง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย : 040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศเพิ่มขึ้น
V02 การผลิต

V01 วิจัยและพัฒนา

Value Chain
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 F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ความมั่นคง

 F0102 การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0202 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่
การผลิตในเชิงพาณิชย์

 F0103 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม
ด้านความมั่นคง
 F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
ความมั่นคง โดยการร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ
มีองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ

 F0203 ความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ

V03 การตลาด
 F0301 ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของไทย

 F0302 การตลาดเชิงรุก โดยการส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศไทยในการไปเข้าร่วมแนะนาสินค้าใน
ต่างประเทศ

 F0204 การผลิตในอุตสาหกรรมความมั่นคงที่ได้
ตามมาตรฐานสากล

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
 F0401 เครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0405 ศูนย์ทดสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0406 ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

 F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ

 F0404 ข้อกาหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 การผลิตและพัฒนากาลังคน
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V02 สถานประกอบการกิจการ

 F0101 หลักสูตรสาหรับใช้ในการพัฒนากาลังคน

 F0201 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 F0102 เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการศึกษาและการฝึกอบรม

 F0202 เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกิจการในประเทศ

 F0103 มาตรฐานของสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม

 F0203 การจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง

 F0104 ทักษะที่จาเป็นของบุคลากร
 F0105 ครูฝึกในสถานประกอบการ
 F0106 ระบบรับรองสมรรถนะแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ
 F0107 กาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
 F0301 นโยบายภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 F0302 มาตรการจูงใจสถานประกอบการ
 F0303 แผนการผลิต/พัฒนากาลังคน
 F0304 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน/สถานประกอบการในทุกขนาด
 F0305 การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย : 040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
V02 การประยุกต์ใช้ดิจิทัล

V01 การเข้าถึงดิจิทัล
 F0101 การเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน

 F0201 การนาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกธุรกิจ

 F0102 การใช้บริการดิจิทัลภาครัฐของประชาชน

 F0202 การนาหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในทุกภาค
เศรษฐกิจ

Value Chain

 F0103 ความเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์
แก่ประชาชน

 F0203 การยกระดั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สู่ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

ปี 2562

V03 รัฐบาลดิจิทัล
 F0301 บริการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
 F0302 ข้อมูลภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และนาไปใช้ประโยชน์ได้
 F0303 การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์แบบเปิดในทุกภาคส่วน

V04 การพัฒนากาลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล
 F0401 ทักษะด้านดิจิทัลของพลเมือง
 F0402 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และดิจิทัลคอนเทนต์

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
 F0501 กฎหมายที่อานวยความสะดวกในการพัฒนาดิจิทัล
 F0502 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกครัวเรือน

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อมใน
อนาคต

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมาย 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมาย 050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมาย 050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เป้าหมาย 050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เป้าหมาย 050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 050302 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 050303 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
เป้าหมาย 050401 รายได้จากการท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
เป้าหมาย 050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.5 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
เป้าหมาย 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

แผนแม่บทย่อย : 05.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมาย 050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมาย 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 05.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมาย 050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย

060101

ปี 2562

ปี 2563

เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รบั การพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้า้ ในทุกมิติ

V01
ความต้องการของเมือง

V02
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง

V03
ฐานข้อมูลของเมือง

❑ F0101 การบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเหมาะสม
❑ F0102 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาทิศทางการ
พัฒนาของพื้นที่
❑ F0103 กลไกการมีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจและพัฒนา
เมืองของประชาชน

❑ F0201 ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
❑ F0202 บริการพื้นฐานทางสังคม
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง
❑ F0203 ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
❑ F0204 การส่งเสริมผู้ให้บริการ
ระบบบริการอัจฉริยะ
7 ด้าน

❑ F0301 การจัดเก็บข้อมูล
❑ F0302 การบริหารจัดการ
ข้อมูล
❑ F0303 การเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล
❑ F0304 การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล

V04
การเงินที่ยั่งยืนของเมือง
❑ F0401 แหล่งรายได้ของ
เมือง
❑ F0402 การกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนจาก
ภาคเอกชน
❑ F0403 การสร้างแรงจูงใจ
ด้านสิทธิประโยชน์
❑ F0404 การดึงดูดการลงทุน
จากเครือข่าย
ต่างประเทศ
❑ F0405 การลงทุนร่วม
ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน

V05
การบริหารจัดการเมือง
❑ F0501 การขับเคลื่อนแบบ
องค์รวม
❑ F0502 การบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนในระดับ
พื้นที่ในทุกมิติ
❑ F0503 การก้าหนดแผน
เมืองอัจฉริยะระดับ
พื้นที่ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา

V06 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ
❑ F0601 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
(Regulatory Sandbox)
❑ F0602 การสร้างการรับรูภ้ าคประชาชน
❑ F0603 การสร้างนักพัฒนาเมือง

❑ F0604 สถาบันการศึกษา/บริการที่ส่งเสริมนวัตกรรม (เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์,
Venture Capital, Angel Investor)
❑ F0605 แรงงานทักษะสูง (Talent) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล
รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ
กระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่ อ มล้้ า ใน
ทุกมิติ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน ปี 2562
เป้าหมาย

060201

ปี 2563

เมืองมีระบบจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษ ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน

V01 การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

V02 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง

❑ F0101 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเมือง การจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
❑ F0102 กระบวนการผลิต สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
❑ F0103 การใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่าง
คุ้มค่า
❑ F0104 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

❑ F0201 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษของเมือง (ครัวเรือน ชุมชน เมือง
พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ)
❑ F0202 การจัดการคุณภาพน้้า อากาศ ขยะ และ
ของเสีย ณ แหล่งก้าเนิดอย่างเหมาะสม
❑ F0203 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
❑ F0204 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

V03 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมือง
❑ F0301 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
❑ F0302 การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
❑ F0303 คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
ประชาชนในเมือง
❑ F0304 การอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย

V04 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง
❑ F0401 การพัฒนา ปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมาย มาตรฐานในการ
พัฒนาเมือง การจัดการเหตุเดือดร้อน ร้าคาญ ความปลอดภัย
และสุขอนามัยของประชาชน
❑ F0402 โครงสร้างการบริหารจัดการเมือง
❑ F0403 ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง การออกแบบผังเมืองการใช้
ประโยชน์และการบริหารจัดการเมือง

❑ F0404 มาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเมือง
❑ F0405 ภาคีเครือข่าย และการตระหนักร่วมกันของภาคประชาชน
ในการพัฒนาเมือง
❑ F0406 วิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เมื อ งมี ร ะบบจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน

Value Chain

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน ปี 2562
เป้าหมาย

060202

ปี 2563

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

V01 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย
❑ F0101 การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยค้านึงถึงความยั่งยืน
ทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
❑ F0102 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นทีแ่ หล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรม ที่ค้านึงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
❑ F0103 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

V02 เครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
❑ F0201 การก้าหนดนโยบาย และจัดท้าแผนผังระดับต่างๆ เพื่อการพัฒา
พื้นที่เป้าหมาย
❑ F0202 ระบบข้อมูลอัจฉริยะในการพัฒนาพื้นที่
❑ F0203 เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย และมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
❑ F0204 นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
❑ F0205 ศักยภาพชุมชนและสมรรถนะการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
❑ F0206 การเผยแพร่ผ่านสือ่ สาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์
❑ F0207 การส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างส้านึก
และความตระหนักของชุมชน
❑ F0208 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการจูงใจ/เชิงเศรษฐศาสตร์

V03 แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
❑ F0301 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อยกระดับ
ความยั่งยืนสู่สากล
❑ F0302 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมนิ ิเวศ

❑ F0303 ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
❑ F0304 การพัฒนาแหล่งต้นแบบ และแหล่งการเรียนรู้พื้นถิ่น
❑ F0305 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ความยั่ ง ยื น ทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมิวัฒนธรรม

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

V01 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน

V02 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เครือข่าย
โลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ และการอานวย
ความสะดวก

 F0101 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
เทคโนโลยี ระบบโซ่ความเย็น
ของภาคเกษตร
 F0102 เครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ
เทคโนโลยี e-logistic การบริหารองค์กร
แบบมืออาชีพของภาคอุตสาหกรรม
 F0103 การจัดการความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง
 F0104 เครือข่ายและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อรองรับ
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

 F0201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 F0202 สิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิสติกส์
 F0203 เครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
และการเชือ่ มโยงสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน
 F0204 การแลกเปลีย่ นข้อมูลภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NSW)
 F0205 ระบบการค้ารูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
 F0206 กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
 F0207 โครงสร้างพืน้ ฐานที่ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถ

V03 ศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์
 F0301 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์
 F0302 มาตรฐานของบุคลากรด้าน
โลจิสติกส์
 F0303 เทคโนโลยีด้านระบบ
โลจิสติกส์

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม





F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
F0402 ฐานข้อมูลและการติดตามผลการพัฒนา
F0403 องค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งสินค้า
F0404 กฎหมายส่งเสริมการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์

 F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 F0406 มาตรการสนับสนุนราคาเชื้อเพลิง/การใช้พลังงานทดแทนเพื่อ
ประหยัดต้นทุน
 F0407 มาตรการกาหนดค่าบริการที่จูงใจในการใช้ระบบรางและน้า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก

V02 การบริการด้านโลจิสติกส์

 F0101 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่าย
โลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
 F0102 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการขนส่ง
ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 F0103 ระบบ NSW ที่สมบูรณ์
 F0104 กระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
 F0106 การค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 F0107 เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยกับ
ต่างประเทศ

 F0201 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มี
ศักยภาพและมาตรฐาน
 F0202 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์
 F0203 บุคลากรด้านโลจิสติกส์มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 F0204 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการลงทุนพัฒนาและ
ให้บริการศูนย์โลจิสติกส์ต่างๆ

V03 ปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
 F0301 การลดอุปสรรคการค้า
ระหว่างประเทศ
 F0302 การดาเนินการตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 F0303 ฐานข้อมูลระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม






F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
F0402 การประเมินผลการดาเนินการ และการพัฒนาฐานข้อมูล
F0403 องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
F0404 กฎหมายส่งเสริมการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ปี 2563

เป้าหมาย 070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานทางราง /
สนับสนุนทางราง
 F0101 สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึง
ระบบราง
 F0102 ขีดความสามารถของราง/ เพิ่มโครงข่าย
ทางคู่
 F0103 ล้อเลื่อนที่ใช้ในการรถไฟมีจานวนเพียงพอ
ต่อความต้องการ
 F0104 โครงข่ายระบบการขนส่งทางราง
ครอบคลุมพื้นที่ต้นทาง-ปลายทางของการ
ขนส่งสินค้าหลัก
 F0105 การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนน

V02 การบริหารจัดการ






F0201 ความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลา
F0202 การบริหารต้นทุน
F0203 ความสามารถในการรองรับสินค้า
F0204 การกากับดูแล และการติดตามประเมินผล
F0205 การเข้าถึงบริการขนส่งทางรางของ
ผู้ประกอบการ
 F0206 การอานวยความสะดวกการขนส่งสินค้า
ผ่านเมือง
 F0207 บุคลากรในการปฏิบัติการเดินรถมีจานวน
เพียงพอ

V03 การกระตุ้นอุปสงค์
 F0301 การเข้าถึง
 F0302 ภาคีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
 F0303 การตลาด
 F0304 ราคา
 F0305 การส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
ขนส่งทางราง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางในภาพรวม





F0401 กฎหมาย/ระเบียบ เพื่อขจัดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางราง
F0402 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
F0403 การเปิดเสรีการขนส่งทางราง
F0404 มาตรฐานการเดินรถและการขนส่งสินค้า

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การขนส่งสินค้า
ทางรางเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ปี 2563

เป้าหมาย 070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐาน
ขนส่งมวลชน
 F0101 การออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล
 F0102 โครงข่ายการเดินทาง
ที่ครอบคลุม
 F0103 ระบบขนส่งมวลชนรอง
 F0104 ยานพาหนะที่มีมาตรฐาน
 F0105 สถานีขนส่งสาธารณะที่
เชื่อมต่อการเดินทาง
มากกว่า 1 ระบบ

V02 สิ่งอานวยความสะดวก





F0201 ความสะอาด
F0202 ความปลอดภัย
F0203 ความสะดวกสบาย
F0204 การกาหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์ในการขนส่ง
สาธารณะ
 F0205 การพัฒนาจุดให้บริการ
ขนส่งสาธารณะเพื่อ
อานวยความสะดวกและ
พักผ่อน

V03 การบริหารจัดการ
 F0301 ระบบตั๋วร่วมบริการ
 F0302 ความตรงต่อเวลา
 F0303 การเพิ่มความถี่บริการขนส่ง
สาธารณะให้เพียงพอใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน
 F0304 การบริหารจัดการเพื่อรองรับ
ผู้โดยสารภายในสถานีขนส่ง
 F0305 ระบบการขนส่งและ
การจราจรอัจฉริยะ
 F0306 การบริหารจัดการในช่วงเวลา
เร่งด่วน พิเศษ จาเป็น

V04 การกระตุ้นอุปสงค์
 F0401 ราคา
 F0402 กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเพื่อดึงดูด
ผู้โดยสาร
 F0403 การสนับสนุน
ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะจากภาครัฐ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง





F0501 นโยบายกระตุ้นการเดินทางด้วยระบบสาธารณะ
F0502 มาตรฐานการให้บริการ
F0503 การบังคับใช้กฎหมาย
F0504 มาตรการผังเมือง

 F0505 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 F0506 การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
 F0507 การสร้างค่านิยมให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็น
ทางเลือกหลักในการเดินทาง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ปี 2563

เป้าหมาย 070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

Value Chain

 F0101 การศึกษา/ ทักษะ/
ความรู้/
ประสบการณ์
 F0102 การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎจราจร
 F0103 การมีระบบ/
มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ

V03 ผู้ใช้รถใช้ถนน

V04 การช่วยเหลือหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ

 F0301 การบังคับใช้กฎหมาย
 F0302 การกาหนดมาตรฐาน
เครื่องมือและอุปกรณ์
สนับสนุนการใช้รถ
ใช้ถนน

 F0401 กลไกการประสาน
งาน/ แจ้งเหตุ
 F0402 กลไกการช่วยเหลือ/
การส่งต่อคนเจ็บ
 F0403 การประกันภัย

V02 ถนน/ยานพาหนะ

V01 คน/องค์กร/หน่วยงาน






F0201 การศึกษา ออกแบบ
F0202 การก่อสร้าง
F0203 การบารุงรักษา
F0204 การกาหนดมาตรฐาน
F0205 สมรรถนะ สภาพการ
ใช้งานได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
 F0501 การบริหารจัดการ
 F0502 การรณรงค์ให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์
 F0503 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

V01 นโยบายและแผนงาน

V02 การขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า
การกากับดูแล และกฎระเบียบ

V03 โครงสร้างพื้นฐาน
ขนส่ง/แปรรูป

 F0101 การจัดทานโยบาย
เปิดรับซื้อ
 F0102 การจัดลาดับความสาคัญ
ประเภทเชื้อเพลิง
 F0103 การกาหนดกลไก
ขับเคลื่อนหรือจัดทา
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
เพื่อบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

 F0201 การกากับ การจัดหา
และการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพในราคา
ที่เหมาะสม
 F0202 การออกระเบียบ
หลักเกณฑ์คัดเลือกการ
รับซื้อที่เหมาะสม
 F0203 การบริหารจัดการ
สัญญาและข้อตกลง
ซื้อขายไฟฟ้า

 F0301 การจัดหาและการนาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
ตามแผน
 F0302 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ก๊าซธรรมชาติ
 F0303 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้า
 F0304 การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
โครงสร้างพื้นฐานเดิม
 F0305 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน

V04 การติดตามประเมินผล
 F0401 การติดตามโครงการ
เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเป็นไปตาม
แผน/สัญญา
 F0402 การติดตามประเมินผล
เพื่อจัดทานโยบาย
จัดหาไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงในภาพรวม





F0501 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
F0502 การสร้างความรู้ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจความสาคัญของพลังงาน
F0503 ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
F0504 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้าลดลง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ปี 2563

เป้าหมาย 070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

Value Chain

V01 นโยบายและแผนงาน
 F0101 การจัดลาดับความสาคัญ
ประเภทเชื้อเพลิงพลังงาน
ทดแทนตามศักยภาพพื้นที่
ภายในประเทศ
 F0102 การกาหนดอัตราการรับซื้อ
ตามประเภทเชื้อเพลิงเพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขัน
 F0103 การกาหนดนโยบายการจัดหา
และบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ทดแทนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการใช้
ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
 F0104 การกาหนดกลไกหรือ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V02 การกากับดูแล และ
กฎระเบียบ

V03 การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
พลังงานทดแทนในรูปแบบไฟฟ้า
ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

V04 การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

V05 การติดตามประเมินผล

 F0201 การปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 F0202 ระเบียบหลักเกณฑ์
คัดเลือกการรับซื้อพลังงาน
ทดแทนที่ เหมาะสม
 F0203 การกากับการจัดหาและ
การใช้พลังงานทดแทนให้
มีประสิทธิภาพในราคาที่
เหมาะสม
 F0204 การบริหารสัญญาการรับ
ซื้อที่เหมาะสมให้สอดคล้อง
กับประเภทพลังงานทดแทน

 F0301 การบริหารจัดการวัตถุดบิ ที่
ใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน
 F0302 การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสม
 F0303 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้อต่อการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน
 F0304 กลไกการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนที่เอื้อต่อการลงทุน
 F0305 ธุรกิจการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน ระดับชุมชน

 F0401 การค้นคว้า วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี
 F0402 การส่งเสริม
เทคโนโลยีที่สามารถ
ผลิตได้ในประเทศ
 F0403 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ

 F0501 การจัดหาพลังงาน
ทดแทนเป็นไปตาม
แผน และเพียงพอ
 F0502 การใช้ผลการ
ประเมินทั้งภาค
ไฟฟ้า ความร้อน
และเชื้อเพลิง
ชีวภาพเพื่อจัดทา
นโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V06 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ
 F0601 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างการยอมรับ
 F0602 การทางานร่วมกันในเชิงการบูรณาการและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 F0603 การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานทดแทน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การใช้พลังงานทดแทน
ที่ผลิตภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

V01 นโยบายและแผน

V02 กฎหมาย และ
กฎระเบียบ

V03 มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุน

 F0101 นโยบายเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน
 F0102 แผนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติ
 F0103 พัฒนานวัตกรรมนโยบาย
ทางการเงินเพื่อลงทุนด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน

 F0201 พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 F0202 กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพ ปลอดภัย
 F0203 มาตรฐานและฉลาก เพื่อ
การประหยัดและอนุรักษ์
พลังงาน

 F0301 มาตรการตอบสนองต่อโหลด
 F0302 การสนับสนุนและจูงใจการติดฉลาก
แสดงประสิทธิภาพพลังงาน
 F0303 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อดาเนินการ
มาตรการประหยัดพลังงาน
 F0304 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานในโรงงาน/อาคารขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
 F0305 การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
ยานยนต์ไฟฟ้า และภาคที่อยู่อาศัย
 F0306 การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานใน
ภาคเกษตรกรรม เพื่อนาไปสู่การเป็น
เกษตรอัจฉริยะ

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ
และนวัตกรรมเพื่อนามาใช้ในการอนุรักษ์
พลังงาน
 F0401 ระบบติดตามตรวจสอบการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจการค้า
 F0402 สนับสนุนเทคโนโลยี IoT
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
พลังงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 F0403 การวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงาน
 F0404 ผู้เชี่ยวชาญและรูปแบบธุรกิจ
เพื่อการจัดการพลังงาน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
 F0501 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการมีสว่ นร่วม บทบาทพลังงานชุมชนเพื่อการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
 F0502 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 F0503 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย 070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

Value Chain

V01 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
 F0101 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการ
พลังงาน
 F0102 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน
 F0103 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน
 F0104 แผนอานวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

V02 การติดตาม ประเมินผล
 F0201 การพัฒนาและสาธิตนาร่องการใช้งานระบบ
สมาร์ทกริด
 F0202 การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V03 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด





F0301 การยอมรับของประชาชนในกระบวนการการพัฒนาโรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
F0302 ฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน/บูรณาการงานร่วมกับส่วนเกีย่ วข้อง
F0303 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา
F0304 ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 7.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐาน
อินเตอร์เน็ต

V02 เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต

V03 การเข้าถึง

V04 ประชาชน/ผู้ใช้งาน

 F0101 โครงสร้างอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์
พื้นฐานมีความครอบคลุม
 F0102 โครงสร้างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
(3G 4G 5G) ครอบคลุมพื้นที่
 F0103 คุณภาพ
 F0104 ผู้ให้บริการ
 F0105 ความจุโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ
 F0106 การร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงข่าย
ระหว่างประเทศ
 F0107 การบริหารจัดการคลื่นความถี่

 F0201 ดึงดูดให้เข้าถึง
 F0202 ครอบคลุมความ
สนใจที่หลากหลาย
ของผู้ใช้งาน
 F0203 ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์

 F0301 การครอบครอง
อุปกรณ์สาหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต
 F0302 ราคาของบริการ
อินเทอร์เน็ตเอื้อมถึง
 F0303 ราคาของอุปกรณ์
เข้าถึงที่เอื้อมถึง
 F0304 การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้

 F0401 การรับรู้ถึงประโยชน์
จากการใช้
อินเทอร์เน็ต
 F0402 ระดับความรู้ในการ
ใช้ดิจิทัลการใช้งาน
อุปกรณ์สาหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต

V05 การกากับดูแล

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 F0501 นโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย
 F0502 บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ/บูรณาการงานร่วมกับส่วนเกีย่ วข้อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประชาชน
มีความสามารถใน
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย

080101

Value Chain

ปี 2562

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

V01 ผู้ประกอบการ
 F0101 จิตวิญญาณ/แรงบันดาลใจ/
mindset/ความสามารถในการ
ปรับตัวการเป็นผู้ประกอบการ
 F0102 ความรู้/ทักษะการดาเนินธุรกิจ
 F0103 เครือข่ายธุรกิจ

V02 สินค้าและบริการ

V03 แหล่งเงินทุน

 F0201 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทีต่ อบโจทย์ตลาด
 F0202 ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
และนวัตกรรม
 F0203 การทดสอบตลาด

 F0301 แหล่งเงินทุนทางเลือก
 F0302 สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
 F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
 F0402 นโยบายและการให้สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ
 F0403 ข้อมูลที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การขยายตัวของ
วิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย

080102

Value Chain

ปี 2562

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิ ิทัลดีขึ้น

V01 ผู้ประกอบการ
 F0101 ความรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติ
 F0102 การเลือกใช้/เข้าถึง/ใช้
เทคโนโลยี/ดิจิทัลทีเ่ หมาะสม
กับธุรกิจ

V02 ผู้ให้บริการ

V03 แหล่งเงินทุน

 F0201 ปริมาณ คุณภาพ และ
ความสามารถ
 F0202 SMEs รับรู้และสามารถ
เข้าถึงได้

 F0301 ความง่าย/การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
 F0302 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เอื้ออานวยแก่ SMEs

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
 F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
 F0402 มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าหมาย

Value Chain








F0201
F0202
F0203
F0204
F0205
F0206

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
การค้าประกันสินเชื่อ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs
ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน
ระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์
มาตรฐานทางการเงิน

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินเชื่อธุรกิจรายใหม่





F0301
F0302
F0303
F0304

ปี 2563

V02 เครื่องมือทางเงิน

V01 ผู้ประกอบการ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

 F0101 ความรู/้ ความเข้าใจ/ทักษะทางการเงิน
 F0102 ความเข้าใจวิธีการพิจารณาสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน
 F0103 การประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
มีความน่าเชื่อถือ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานกากับดูแลการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
สิ่งอานวยความสะดวกในการทาธุรกิจ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อ
ปีเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าหมาย

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการทีเ่ ริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย
 F0101 เกณฑ์รองรับการะดมทุนแบบ
Public Offering และ Ongoing
 F0102 การพัฒนา SMEs Board ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 F0103 รูปแบบการระดมทุนทีเ่ หมาะสมและ
หลากหลาย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

V02 ความพร้อมของผู้ประกอบการ
 F0201 ช่องทางให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
 F0202 ศักยภาพผู้ประกอบการ
 F0203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดทุน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย

Value Chain

 F0101 ความรู้/ทักษะ
 F0102 ความสามารถในการบริหาร
จัดการ
 F0103 การเข้าถึงตลาด

V02 ระบบการซื้อขายและระบบ
สนับสนุนที่ปลอดภัย

V03 ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

 F0201 ระบบ Platform การซื้อขาย
ทีห่ ลากหลาย
 F0202 ระบบ e-Payment ที่
น่าเชื่อถือ
 F0203 ระบบการบริหารจัดการ
สินค้าการขนส่ง และโลจิสติกส์

 F0301 ความเชื่อมั่นต่อสินค้า
และบริการและผู้ขาย
 F0302 การให้บริการหลังการ
ขายและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
 F0402 การคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขาย
 F0403 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โลจิสติกส์ และการค้า

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
V01 ผู้ประกอบการ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย

080302

Value Chain

 F0101 ความรู้/ทักษะ
 F0102 ความสามารถในการบริหาร
จัดการ
 F0103 ความพร้อมในการผลิต

V02 สินค้าและบริการ
 F0201
 F0202
 F0203
 F0204
 F0205
 F0206

คุณภาพมาตรฐาน
การออกแบบและตราสินค้า
นวัตกรรมและความแตกต่าง
การตอบโจทย์ตลาด
ภาพลักษณ์สินค้าไทย
ประสิทธิภาพในการผลิต

V03 แหล่งเงินทุน
 F0301 แหล่งเงินทุนสาหรับ
สนับสนุนการค้าและการ
ลงทุนในต่างประเทศ
 F0302 การบริหารความเสี่ยง
 F0303 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

F0501 กฎหมาย กฎระเบียบ และกิจกรรมจากภาครัฐที่เอื้อ
F0502 พิธีการศุลกากร และการอานวยความสะดวกทางการค้า
F0503 การปกป้องรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
F0504 โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ปี 2563

V04 โอกาสทางการตลาด
 F0401 การเข้าถึงข้อมูลและตลาดผูซ้ ื้อใน
ต่างประเทศ
 F0402 การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
 F0403 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
 F0404 กรอบการเจรจาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
 F0405 การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มตลาด
เป้าหมาย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ





หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

V01 ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย

Value Chain

 F0101 ความรู/้ ทักษะ
 F0102 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ

V02 สินค้าและบริการ

V03 แหล่งเงินทุน

V04 โอกาสทางการตลาด

 F0201 คุณภาพมาตรฐาน
 F0202 ตราสินค้า
 F0203 นวัตกรรมและความ
แตกต่าง
 F0204 การตอบโจทย์ตลาด
 F0205 ภาพลักษณ์สินค้าไทย

 F0301 แหล่งเงินทุนสาหรับ
สนับสนุนการค้าและ
การลงทุนในต่างประเทศ
 F0302 การบริหารความเสี่ยง

 F0401 การเข้าถึงตลาดผู้ซื้อ
ในต่างประเทศ
 F0402 การเข้าถึงห่วงโซ่
อุปทานระดับโลก
 F0403 การใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า
 F0404 พันธมิตร/เครือข่าย
ธุรกิจในต่างประเทศ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 F0501 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
 F0502 พิธีการศุลกากร และการอานวยความสะดวกทางการค้า
 F0503 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

V01 ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การขยายตัวการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย

080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม SMEs
 F0101 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของ SMEs
 F0102 SMEs Big Data
 F0103 การขึ้นทะเบียน SMEs

V02 ระบบการส่งเสริม
 F0201 ผู้ให้บริการทางธุรกิจ
 F0202 การช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์
สนับสนุน SMEs
 F0203 ระบบการประเมินศักยภาพ
SMEs

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

V03 การอานวยความสะดวก
ในการดาเนินธุรกิจ
 F0301 ประสิทธิภาพการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
 F0302 คุณภาพการให้บริการภาครัฐ
 F0303 กฎ ระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ
SMEs

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย
ดีขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง
ของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน






F0301
F0302
F0303
F0304

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่





F0401 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
F0402 การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
F0403 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
F0404 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปี 2562

ปี 2563

V03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบริการ และการตลาด

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลงทุน
 F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
 F0202 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
แรงงานได้ตามความต้องการ
ของตลาด
 F0203 สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน
 F0204 การประชาสัมพันธ์การลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

มาตรฐานสินค้าและบริการ
สมรรถนะบุคคลากร
การตลาดและประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย 090102 การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุมและสอดคล้อง
ของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

V02 แรงงานและผู้ประกอบการใน
พื้นที่
 F0201 ทักษะฝีมือแรงงานที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
 F0202 มาตรฐานและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ
 F0203 หลักสูตรการศึกษาที่ผลิต
แรงงานได้ตามความต้องการ
ของตลาด

ปี 2563

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
 F0301 ช่องทาง/วิธีการการประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
กลุ่มนักลงทุน
 F0302 มาตรการจูงใจนักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ
 F0303 การอานวยความสะดวกแก่นัก
ลงทุน

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 F0401 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
 F0402 กฎระเบียบและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

เป้าหมายแผนบทย่อย

การลงทุนในเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมาย 090201
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุมและ
สอดคล้องของ
โครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
 F0102 การวางผังเมือง
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

V02 การผลิตและบริการ
 F0201 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่
 F202 การให้สิทธิประโยชน์
ทางการลงทุน
 F203 การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน/เกษตร/
ผู้ประกอบการ

V03 ประชาสัมพันธ์/
การตลาด
 F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่ครอบคลุมทุกลุ่มเป้าหมาย
 F0302 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และ
ทันสมัย
 F0303 นวัตกรรม/เทคโนโลยี
ทางการตลาดที่ทันสมัย
เหมาะสมกับพื้นที่

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่






F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
F0502 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
F0504 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
F0505 การยอมรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นที่

ปี 2562

ปี 2563

V04 การศึกษาและการวิจัย
 F0401 หลักสูตร
การศึกษาที่ผลิต
แรงงานได้ตาม
ความต้องการ
ของตลาด
 F0402 การส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับสินค้า
และผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมาย 090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุม
และสอดคล้องของ
โครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้
 F0102 การวางผังเมือง
ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน

V02 ปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ
 F0201 การทักษะ/
ฝีมือแรงงาน
และประกอบการ
 F0202 การส่งเสริมการ
ผลิตวัตถุดิบ
สาหรับ
อุตสาหกรรมใน
พื้นที่

V03 ประชาสัมพันธ์/
การตลาด
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V04 มาตรการ
จูงใจการลงทุน







V05 การศึกษา
และการวิจัย

 F0501 หลักสูตรการศึกษาที่
 F0301 ช่องทางการประชาสัมพันธ์  F0401 สิทธิประโยชน์
ผลิตแรงงานได้ตาม
ด้านภาษี
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการของ
 F0402 สิทธิประโยชน์
 F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตลาด
ทีไ่ ม่ใช่ด้านภาษี
ที่สร้างสรรค์และทันสมัย
 F0502 การวิจัยและ
 F0303 การวิจัยและนวัตกรรมที่
พัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับการลงทุนใน
พื้นที่
ที่สอดคล้องกับความ
 F0304 การอานวยความสะดวกแบบ
ต้องการในพื้นที่
OSS

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
F0601 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
F0602 ฐานข้อมูลด้านการลงทุน
F0603 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
F0604 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
F0605 การยอมรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของคนในพื้นที่
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมาย 090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุม
และสอดคล้องของ
โครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
 F0102 การวางผังเมือง
ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน

V02 การบริหารจัดการเมือง
 F0201 ระบบการจราจร
 F0202 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
 F0203 การบริหารจัดการ
มลพิษทางน้า อากาศ
 F0204 การบริหารจัดการระบบ
การจัดการขนส่งสาธารณะ

V03 บริการสาธารณะ
 F0301 การพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์
 F0302 การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
 F0303 การพัฒนาการศึกษาที่
เหมาะสมกับสังคมในพื้นที่

F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
F0502 ฐานข้อมูลเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม
F0503 ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
F0504 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
F0505การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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V04 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
 F0401 ความสามารถใน
การป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมของ
ภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง
 F0402 การพัฒนาบุคลากร
ด้านความมั่นคง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น






สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป้าหมาย 090301
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุม
และสอดคล้องของ
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และ
โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจหลัก
 F0102 การวางผังเมือง
ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และบริการ
 F0201 ประสิทธิภาพของ
OSS (การลงทุน/
แรงงาน)
 F0202 ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน
 F0203 มาตรฐานการผลิต
และบริการ
 F0204 การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานและ
ผู้ประกอบการ
 F0205 ประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณสุข
ชายแดน

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลงทุน

V04 ประชาสัมพันธ์/การตลาด

 F0301 การส่งเสริม
ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
 F0302 การให้สิทธิประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการลงทุน
และการเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงเงินทุน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
 F0302 ประสิทธิภาพในการ
อานวยความสะดวก
การผ่านแดน

 F0401 ช่องทางการนาเสนอ
การประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมแก่นักลงทุน
 F0402 รูปแบบการจูงใจให้
เกิดการลงทุนในพื้นที่

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
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แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

090302

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น
V02 ความพร้อมของพื้นที่
อุตสาหกรรม

 F0201 ศักยภาพผู้ประกอบการ
 F0101 ความครอบคลุมและ
นิคม/เขตอุตสาหกรรม
สอดคล้องของ
โครงสร้างพื้นฐานใน เขต  F0202 การกาหนดขอบเขต
พื้นที่ที่ชัดเจน
พัฒนาเศรษฐกิจ
 F0203 การจัดสรรที่ดินและ
พิเศษชายแดน
บริหารจัดการที่มี
 F0102 การวางผังเมือง
ประสิทธิภาพ
ผังการใช้ประโยชน์
 F0204 ความมั่นคงปลอดภัยใน
ที่ดิน
พื้นที่

V03 ความพร้อม
ของแรงงาน

V04 กฎหมาย ระเบียบ
และมาตรการภาครัฐ

 F0301 การบริหาร
จัดการแรงงาน
ต่างด้าว
 F0302 การพัฒนา
ทักษะฝีมือ
แรงงานให้
สอดคล้อง
กับความต้องการ

 F0401 กฎหมายที่เกี่ยวกับการผังเมือง/
การควบคุมอาคาร
 F0402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 F0403 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านกฎระเบียบคมนาคม
 F0404 มาตรการส่งเสริมการลงทุนและ
การให้สิทธิและประโยชน์จาก
หน่วยงาน

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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F0501 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านต่าง ๆ
F0502 การอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่นักลงทุน
F0503 มาตรการและนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
F0504 การตลาดและประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop
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แผนแม่บทย่อย : 9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เป้าหมาย

090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
 F0101 ความครอบคลุมและ
สอดคล้องของ
โครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
 F0102 การวางผังเมือง
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

V02 การบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่
 F0201 การบังคับใช้ผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ
 F0202 การพัฒนาตามผังเมือง
 F0203 การบริหารจัดการระบบ
คมนาคมขนส่ง
 F0204 การบริหารจัดการระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคตาม
มาตรฐานสากล

V03 บริการ
สาธารณะ

V04 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

 F0301 ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคที่ มี
ประสิทธิภาพ
 F0302 การพัฒนาระบบการ
บริการทางแพทย์
 F0303 การพัฒนาการศึกษา ที่
เหมาะสมกับสังคมใน
พื้นที่

 F0401 ความสามารถใน
การป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมของ
ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
 F0402 สมรรถนะ/องค์
ความรูข้ องบุคลากร
ด้านความมั่นคง

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
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F0501 การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง/การควบคุมอาคาร
F0503 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ/สาธารณสุข
F0504 การประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
F0505 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นเมืองน่าอยู่
มากขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 10.1 แผ่นย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี

ปี 2562

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย : 100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี
เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
V01 ครอบครัวที่สร้างเสริม
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

V02 ชุมชนที่ส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรม

 F0101 ความพร้อม
ของครอบครัวในการ
ปลูกฝัง ส่งเสริม
ค่านิยม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมแก่บุตร
หลาน
 F0102 ศักยภาพกลไก
การทางาน
ด้านครอบครัว

 F0201 ผู้นาชุมชน
 F0202 พื้นที่และกิจกรรม
การส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมในชุมชน

V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
สติปัญญา

V04 สถาบันทางศาสนาที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตวิญญาณที่ดี

V05 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

 F0301 บุคลากรทาง
การศึกษา
 F0302 หลักสูตรและ
กิจกรรมทางการศึกษาที่
ส่งเสริมค่านิยม ศิลปะและ
วัฒนธรรม
 F0303 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
 F0304 สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

 F0401 ศักยภาพผู้นา
ทางศาสนาในการเผยแผ่
หลักธรรมคาสอน
 F0402 กิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม

 F0501 การส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมในหน่วยงาน
 F0502 ต้นแบบผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความพร้อมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสื่อ





F0601 นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับชาติ
F0602 เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ที่ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
F0603 ระบบสร้างแรงจูงใจทางสังคม
F0604 เครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย






F0605 ฐานข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย
F0606 กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
F0607 บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม
F0608 อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
เป้าหมาย :

100201

Value Chain

ปี 2562

ปี 2563

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

V01 นโยบายและมาตรการสนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจลงทุนทางสังคม
 F0101 มาตรการทางภาษี
 F0102 การจัดตั้งกองทุน
 F0103 การให้รางวัลและสิทธิประโยชน์

V02 การยกระดับธุรกิจให้มีการลงทุน
ทางสังคมอย่างยั่งยืน
 F0201 ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
 F0202 ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ
 F0203 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสังคม
 F0301 ฐานข้อมูลกลางเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม
 F0302 การกาหนดระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อภาคธุรกิจในการลงทุนทางสังคม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ภาคธุรกิจมีบทบาท
สาคัญในการลงทุนเพื่อ
สังคมเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

Value Chain

เป้าหมาย :

100301

ปี 2563

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์

V01 คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของสื่อ

V02 คุณภาพของบุคลากรด้าน
สื่อสารมวลชน

 F0101
กลไกการกากับดูแล
ตนเองร่วมกันของสื่อ
 F0102
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ
 F0103
มาตรฐานดูแลสื่อ
ออนไลน์

 F0201 หลักสูตร/ชุด
ความรู้ ที่เสริมทักษะ
(Re-skill) และเพิ่มทักษะ
(Up-skill) วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนที่ทันสมัย
 F0202 มาตรฐาน
บุคลากรด้านสื่อ

V03 สื่อสร้างสรรค์และสื่อ
ที่มีคุณภาพ

V04 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 F0301 เนื้อหาสื่อที่
 F0401 ระบบคลังข้อมูล
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ข่าวสารที่มีมาตรฐาน
เพือ่ การแลกเปลี่ยนและ
 F0302 รูปแบบสื่อที่
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
เปิดโอกาสให้ประชาชน
หน่วยงาน
ทุกกลุ่มเข้าถึงได้
(Linked open data)
 F0303 ความร่วมมือในการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ของภาคี  F0402 ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับ
เครือข่ายด้านสื่อสารมวลชน
กลุ่มเป้าหมาย
และสื่อสังคมออนไลน์

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสื่อ
 F0601 ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ
 F0602 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารของประเทศ

V05 การบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร
 F0501 ความตระหนักรู้และเข้าใจ
ต่อเรื่องสื่อสารสาคัญของประเทศ
ในทุกภาคส่วน
 F0502 กลไกการสารวจและรับฟัง
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม
 F0503 กลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการข่าวปลอม (Fake news)
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
V01 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

Value Chain

❑ F0101 การพัฒนานโยบายบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์
❑ F0102 ความตระหนักรู้ของสังคม
ทุกภาคส่วน

V02 การพัฒนาศักยภาพครอบครัว
และภาคีเครือข่าย
❑ F0201 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะของครอบครัว
❑ F0202 ทักษะการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว

F0401 ระบบสิทธิประโยชน์สาหรับครอบครัว
F0402 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์
F0403 ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
F0404 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
F0405 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม
F0406 ชุดความรู้ งานวิจัย กฎหมาย นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครอบครัว

ปี 2562

ปี 2563

V03 กระบวนการสื่อสารทางสังคมเพื่อ
พัฒนาครอบครัว
❑ F0301 พัฒนา เชื่อมโยง และใช้
ฐานข้อมูลครอบครัว
❑ F0302 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการให้บริการ
สาหรับครอบครัว

V04 กลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างสร้างศักยภาพมนุษย์
❑
❑
❑
❑
❑
❑

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็งและ
มีจิตสานึกความ
เป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียง
มากขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เป้าหมาย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ

V02 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย

Value Chain

❑ F0101 ความพร้อมพ่อแม่ ก่อน ❑ F0201 โภชนาการและการ
เจริญเติบโต
ตั้งครรภ์
❑ F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ ถึง ❑ F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
❑ F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน
หลังคลอด
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เด็ก
❑ F0204 ทักษะการเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง

❑ F0301 การพัฒนางานบริการ
ด้านสุขภาพ
❑ F0302 มาตรฐานงานบริการด้าน
การศึกษาเด็กปฐมวัย
❑ F0303 ประสิทธิภาพการบริการ
และสวัสดิการด้านสังคม

ปี 2563

V04 ระบบสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก
❑ F0401 ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศอนามัย
การเจริญพันธุ์และ
เด็กปฐมวัย
❑ F0402 องค์ความรู้
นวัตกรรม และ
งานวิจัย ด้านการ
พัฒนาเด็ก

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
❑ F0501 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
❑ F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
❑ F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V03 บริการและสวัสดิการ
สาหรับเด็ก

ปี 2562

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ
มีพัฒนาการสมวัย
สามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพมากขึ้น

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้าหมาย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562

ปี 2563

มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

Value Chain

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต
❑ F0101 หลักสูตรการเรียนรู้
ที่ยืดหยุ่น
❑ F0102 หลักสูตรทักษะชีวิต
รอบด้านและภูมคิ ุ้มกันทาสังคม
❑ F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการ
ทางาน และทักษะทางด้าน
อารมณ์

V04 เด็กและเยาวชน
ในศตวรรษที่ 21

V03 รูปแบบการเรียนรู้
❑ F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

❑ F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
❑ F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความเชี่ยวชาญที่เกิดกับเด็กและ
❑ F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็น
เยาวชน รวมถึง ทักษะที่สอดคล้อง
ความต้องการของประเทศ
คุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล
❑
F0303
ระบบการเรียนทีเ่ น้นการนาทักษะ
❑ F0203 ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้
พื้นฐานทีจ่ าเป็นของแต่ละวิชาหลักมา
❑ F0204 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติ
❑ F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในสภาพแวดล้อมจริง

❑ F0401 ทักษะชีวิตและการ
ทางาน
❑ F0402 ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
❑ F0403 ทักษะด้าสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี

❑ F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
❑ F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน
❑ F0306 กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อกาiฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
❑
❑
❑
❑

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้

F0501 นโยบายและมาตรการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
F0503 สภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรูใ้ นชุมชน
F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีสานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ
ดีขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ปี 2562
ปี 2563
เป้าหมาย 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว

Value Chain

และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

❑ F0101 ข้อมูลสถานการณ์/
ความต้องการตลาดแรงงาน/
ค่าจ้าง/ทุนอบรม
❑ F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน
❑ F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล

❑ F0201 หลักสูตรตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
❑ F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
❑ F0203 การรับรองสมรรถนะ
แรงงาน
❑ F0204 การรับรองมาตรฐาน
แรงงาน

❑ F0301 ความพร้อมของกาลังแรงงาน
❑ F0302 ช่องทางในการรับบริการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

❑ F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ของ
สถานประกอบการ
❑ F0402 ระบบสิทธิประโยชน์
ของแรงงานทุกกลุ่ม
❑ F0403 ระบบสิทธิประโยชน์
ให้หน่วยงานที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะแรงงาน

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
❑ F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
❑ F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน
❑ F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สิทธิประโยชน์
การพัฒนาทักษะแรงงาน

V03 การส่งเสริมการมีงานทาอย่าง
ต่อเนื่อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
แรงงานมีศักยภาพ
ในการเพิ่มผลผลิต
มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ปี 2562
ปี 2563
เป้าหมาย 110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน
❑ F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการ
ตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุนอบรม/ทิศทาง
การพัฒนาประเทศและโลก
❑ F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
❑ F0103 ข้อมูลแรงงานไทยและต่างชาติ
ที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายรายบุคคล

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน

V03 สิทธิประโยชน์แรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

❑ F0201 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
❑ F0202 การจัดการความรูด้ ้าน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจากคนไทยที่มีความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

❑ F0301 สิทธิประโยชน์ในการพานักของชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
❑ F0302 การสนับสนุนในการจัดตั้ง/ถ่ายโอนกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

V04 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
❑
❑
❑
❑

F0401 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
F0402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
F0403 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
มีคนไทย
ที่มีความสามารถ
และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เป้าหมาย 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2562

ปี 2563

ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
❑ F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ในผู้สูงอายุ
❑ F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
(กาย/จิต/สังคม)
❑ F0103 ช่องทางการรับบริการ
ด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุ

❑ F0201 การมีงานทาผู้สงู อายุ
❑ F0202 การส่งเสริมวินัยการออม

V03 เครือข่ายคุ้มครอง
ทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
❑ F0301 การส่งเสริมความรู้
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
❑ F0302 อาสาสมัครคุ้มครอง
ทางสังคมระดับพืน้ ที่

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
❑ F0401 สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เหมาะสม
❑ F0402 กิจกรรมทางสังคม
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
❑
❑
❑
❑

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผูส้ ูงอายุ
F0502 ฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ
F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สงู อายุ
F0504 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผูส้ ูงอายุ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ผู้สูงอายุมคี ุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคง
ในชีวิต มีทักษะ
การดารงชีวิต
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย

120101

ปี 2563

คนไทยได้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา

Value Chain

ปี 2562

F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
ที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนทุก
ช่วงวัย และตอบโจทย์กับการ
พัฒนาประเทศ
F0102 การประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาและการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการศึกษา

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)
 F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)
 F0202 การผลิตครู อัตรากาลังครู /ผู้สอน
สอดคล้องต่อความต้องการของ
ประเทศ
 F0203 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์
จากผู้เรียนเป็นหลัก

V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้
F0301 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ
F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้

F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่
F0403 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา F0405 การติดตาม วัดและ
สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันและ
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผลทางการศึกษา
นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง F0404 การจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตาม
F0402 ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
 F0501 กฎหมายด้านการศึกษา
 F0502 โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา

 F0503 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
 F0504 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้
พัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษา
ของชุมชนและครอบครัว

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 ใน
ทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

แผนแม่
บทฯประเด็
น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมาย

120201

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)

V03 ระบบข้อมูล

 F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนา  F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา  F0301 การจัดทาระบบฐานข้อมูลและการ
ของมนุษย์ในการสารวจ/คัดกรอง/
ศักยภาพตามพหุปัญญา
บริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ
วัดระดับ
 F0102 เวทีและโอกาสในการแสดง
 F0302 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการ
 F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถสาหรับผูม้ ี
การสารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
ความสามารถพิเศษ
ติดตามและประเมินผล
ของผู้เรียน
 F0103 การบูรณาการระหว่าง
 F0303 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง
สถานศึกษาทีส่ ่งเสริมพหุปัญญา
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
กับสถานศึกษาทั่วไป
เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญ
ั ญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

V01 แหล่งเรียนรู้

Value Chain

ปี 2562

 F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา
 F0402 การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พหุปัญญา

 F0403 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาพหุปัญญา

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
เป้าหมาย 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสขุ ภาพดีสงู ขึ้น
V01 บุคลากรด้านสาธารณสุข

V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา

V03 เครื่องมือและกลไกการทางาน

 F0101 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะ
 F0102 คุณลักษณะพื้นฐานที่
สาคัญเกี่ยวกับความรู้
ด้านสุขภาพ

 F0201 องค์กรต้นแบบด้าน
สุขภาพ
 F0202 มาตรการและนโยบาย
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่ชัดเจน
 F0203 การถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบุคลากรด้าน
สาธารณสุข

 F0301 เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
และตอบโต้ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
 F0302 การสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านสุขภาพทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือ

F0501
F0502
F0503
F0504
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V04 ประชาชน
 F0401 รากฐานองค์ความรู้
และทักษะด้านสุขภาพ
 F0402 การตระหนักถึง
ความสาคัญของการมี
สุขภาวะที่ดี
 F0403 การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีค่ ุกคามสุขภาวะ





สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ดี
กาลังคนด้านสุขภาพที่พร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะจิตสานึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น

Value Chain

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย 130201 จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

V01สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

V02 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

V03 ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ

V04 ประชาชน

 F0101 สถานทีท่ อี่ ื้อต่อกิจกรรม
ด้านสุขภาพ
 F0102 โครงสร้างพื้นฐานบริการ
สาธารณะเป็น
Universal Design
 F0103 มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
 F0104 การบริหารจัดการด้านที่
อยู่อาศัย

 F0201 ระบบข้อมูลและการ
บริการที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
ระบบบริการอื่น ๆ
 F0202 การบริการเชิงรุก มุ่งเป้า
หมายกลุ่มเสี่ยง และ
ผู้ด้อยโอกาส
 F0203 เทคโนโลยีทสี่ นับสนุน
การบริการทาง
การแพทย์
 F0204 การสร้างเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ชุมชน

 F0301 การบริหารปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพใน
พื้นได้ด้วยตนเอง
 F0302 ความบูรณาการในการ
บริหารจัดการสุขภาพ
ชุมชน
 F0303 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน/ระหว่างชุมชน

 F0401 ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การดูแลตัวเองขั้น
พื้นฐานทีถ่ ูกต้อง
 F0402 การตระหนักถึง
ความสาคัญของการมี
สุขภาวะที่ดีของตนเอง
และชุมชน

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
 F0501 กฎระเบียบทีเ่ อื้อ
 F0502 มาตรการภาครัฐที่เอื้อต่อชุมชน
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เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

จานวนชุมชนสุขภาพดี
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทนั สมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ึ้น

Value Chain

V01 ระบบสุขภาพ






F0101
F0102
F0103
F0104
F0105

มาตรฐานตามหลักวิชาการ
ระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลทีท่ ันสมัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ทันสมัย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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V02 กาลังคนด้านสุขภาพ
 F0201 การจัดการกาลังคนด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ป่วย
 F0202 การบริหารจัดการกาลังคนที่รองรับการบริการในภาวะ
ฉุกเฉิน
 F0203 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการในพื้นที่ชนบท
 F0204 แรงจูงใจสาหรับองค์กรวิชาชีพด้านสุขภพ

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
มีระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ึ้น
 F0301 ระบบการบริหารจัดการ
 F0302 ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพทีเ่ หมาะสม
 F0303 ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
เป้าหมาย 13.4 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
แผนแม่บทย่อย : 130401 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

Value Chain

V01 ระบบบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข
 F0101 หน่วยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน
 F0102 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่
เข้ามาดูแลประชาชนในทุก
พื้นที่
 F0103 บริการการรักษาพยาบาลมี
คุณภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
 F0104 บริการสุขภาพตามบริบทของ
ปัญหาในแต่ละพื้นที่
 F0105 ระบบการส่งต่อที่เข้าถึงได้ง่าย

ปี 2562

V03 เครือข่าย

V02กาลังคนทางการแพทย์
 F0201 หลักสูตรการผลิตแพทย์ เวช
ศาสตร์ครอบครัวให้สามารถ
เข้าถึงประชาชนในทุกระดับ
 F0202 กาลังคนทางการแพทย์ที่
เหมาะสมกับแต่พื้นที่

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

 F0301 บริการสร้างเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 F0302 การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่
ชัดเจนจากทุกภาคส่วน

V04 ประชาชน
 F0401 ความรูค้ วามเข้าใจการใช้
สิทธิของตนเอง
 F0402 ความครอบคลุมชุดสิทธิ
ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

 F0203 ระบบและมาตรการจูงใจที่
ดึงดูดบุคลากรในระบบ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่
 F0502 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

ปี 2563

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้าลดลง

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศมากขึ้น

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐาน
 F0101 เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
สามารถเพื่อพยากรณ์
แนวโน้มการเกิดโรคเพื่อ
การตัดสินใจแบบ
real time
 F0102 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินฯ ที่ได้มาตรฐาน
 F0103 ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงและ
เผยแพร่ที่ได้มาตรฐาน

V02 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
 F0201 ระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้า และโรคติดต่อ
อันตราย
 F0202 ยกระดับระบบรับมือ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้าให้พร้อมรับมือ

V03 เครือข่ายเฝ้าระวัง
และเตือนภัย
 F0301 ความพร้อมการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉินจากโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้า และโรค
ระบาด
 F0302 กลไกความร่วมมือของ
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

ปี 2562

ปี 2563

V04 การสื่อสาร
 F0401 รูปแบบการสื่อสารความ
เสี่ยงด้านโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าที่
เหมาะสม
 F0402 ช่องทาง รูปแบบ การ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่
ถูกต้องของประชาชน
 F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 F0404 การสื่อสาร ประสานงาน
ภายในองค์กร และ
องค์กรภาคีเครือข่าย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัตใิ หม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 F0501 กฎหมาย มาตรการภาครัฐ
 F0502 มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
ประชาชนมีความ
รอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 14.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย : 140101 คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
 F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการออกก าลั ง กาย เล่ น กี ฬ า และ
นันทนาการ
 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
 F0103 เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่

V02 แรงจูงใจ

V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

 F0201 ความตระหนัก/ทัศนคติ ถึงความสาคัญของการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ
 F0202 การสร้างแรงจูงใจ ในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการ
 F0203 องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการที่เหมาะสม
 F0204 ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

 F0301 ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อน
ตลอดจนการติ ด ตาม ประเมิ น ผล การ
ดาเนินงาน
 F0302 บุคลากรและอาสาสมัครที่
เพียงพอ มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น






F0401
F0402
F0403
F0404
F0405

นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
การบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
ฐานข้อมูลการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
คนไทยออกกาลังกาย
เล่นกีฬา
และนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

ปี 2563

เป้าหมาย : 140201 นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

Value Chain

V01 การสร้างนักกีฬา
 F0101 ผู้ ฝึก สอนที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตา
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ
 F0102 การฝึกซ้อม
 F0103
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนกี ฬ าใน
สถานศึกษา
 F0104 สมรรถภาพทางกายและจิ ตใจของตั ว
บุคคล
 F0105 แรงจูงใจ/เป้าหมายความสาเร็จ
 F0106 การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวใน
อาชีพนักกีฬา

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา
(จากการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ)
 F0201 การประชาสัมพันธ์/โอกาส
ในการเข้าถึงการแข่งขันทุกระดับ
 F0202 การแข่งขัน/เวทีให้
แสดงออกในระดับชาติ
 F0203 การแข่งขัน/เวทีให้
แสดงออกในระดับนานาชาติ

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับ
นานาชาติ
 F0301 ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
 F0302 ประสบการณ์การแข่งขัน
 F0303 แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ
(วิเคราะห์เชิงลึก)
 F0304 ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในระดับนานาชาติ
 F0401 ทัศนคติของสังคม
 F0402 อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานการกีฬา
 F0403 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน

 F0404 เครือข่ายด้านการกีฬา
 F0405 วิทยาศาสตร์การกีฬา

 F0406 ฐานข้อมูลกีฬา
 F0407 กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

นักกีฬาไทยประสบ
ความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

แผนแม่
บทฯ
น (14) ศักยภาพการกีฬา
ผลที่คาดหวั
งจากประเด็
Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

แผนแม่บทย่อย : 14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

ปี 2563

เป้าหมาย : 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น



V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรม
บุคลากรกีฬา
และนันทนาการ
F0101 มาตรฐาน
(ตามสมาคม/สหพันธ์

Value Chain

นานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ)
 F0102 ความสอดคล้องกับความต้องการ
บุคลากรกีฬาและนันทนาการทุกประเภท

V02 บุคลากรกีฬาและ
นันทนาการ
 F0201 การฝึกอบรมบุคลากร
 F0202 ระบบรับรองมาตรฐาน
บุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการ
 F0203 แรงจูงใจ

V03 การบริหารจัดการ
บุคลากรกีฬา
และนันทนาการ

 F0301 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 F0302 แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา
 F0303 การติดตามประเมินผลบุคลากร

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
 F0401 ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา

 F0402 มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน  F0403 ภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

บุคลากร
ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (15) พลังทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมาย :

150101

ปี 2562

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

V01 การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีเครือข่าย

V03 ความเชื่อมั่นของประชาชน
ในบทบาทของภาคีเครือข่าย

V04 กลไกการทางานของ
ภาคีเครือข่ายที่เหมาะสม

 F0301 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในบทบาทของภาคีเครือข่าย
 F0302 มาตรการการบริหารจัดการ/การทางาน
ของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
 F0303 อัตลักษณ์ของภาคีเครือข่ายและความ
โปร่งใส
 F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/
การทางานของภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย

 F0401 การบูรณาการการทางานอย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย
 F0402 การประสานงาน/การสนับสนุน
การทางานของภาคีเครือข่าย
การพัฒนาในทุกระดับ
ทั้งในและต่างประเทศ
 F0403 ผู้นา 3 วัย (เยาวชน คนวัยทางาน
และผู้สูงอายุ) / ผู้นาชุมชน /
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

V02 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย

 F0101 ช่องทางการเข้าถึง/การรวมกลุ่ม
และการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม
 F0102 มาตรการจูงใจและการสร้างขวัญกาลังใจ
ให้แก่ภาคีเครือข่าย
 F0103 กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/
องค์กรชุมชน (ภาคีพัฒนา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุน
และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น)
 F0104 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะต่อการกาหนดนโยบาย
การวางแผนทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม

 F0201 องค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถ
ของภาคีเครือข่ายและคนในขบวนองค์กร
ชุมชน (รวมถึงการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาภาคี
เครือข่ายและคนในขบวนองค์กรชุมชน)
 F0202 ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่
 F0203 ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุน
การดาเนินงานให้กับภาคีเครือข่าย
 F0204 ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่าย

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 F0501
 F0502

ปี 2563

เทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลการพัฒนาสังคม
กฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคีเครือข่าย

 F0503
 F0504

การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส
ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน

เป้าหมาย
แผนบทย่อย

ภาคี
การพัฒนา
มีบทบาท
ในการพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (15) พลังทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย

150201

ปี 2562

 F0101 การมีงานทาและมีรายได้
 F0102 การวางแผนการเงิน

V02 ความพร้อม
ด้านสุขภาพ
 F0201
 F0202
 F0203

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ระบบบริการสุขภาพ
เครือข่ายแกนนาด้านสุขภาพ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

V03 ความพร้อม
ด้านสังคม

V04 ความพร้อมด้าน
สภาพแวดล้อม
ที่รองรับผู้สูงอายุ

 F0301 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  F0401
 F0302 เครือข่ายทางสังคม และการรวมกลุ่ม  F0402

อารยสถาปัตย์
บริการสาธารณะ /
สิ่งอานวยความสะดวก
ในสถานประกอบการ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ





F0501
F0502
F0503
F0504

ปี 2563

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

V01 ความพร้อม
ด้านเศรษฐกิจ

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

องค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ
การรับรู้และความตระหนักในความสาคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ
ทัศนคติการยอมรับของสังคมในคุณค่าของผู้สูงอายุ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

 F0505
 F0506
 F0507

นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ
การติดตาม และประเมินระดับการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ
ฐานข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

เป้าหมาย
แผนบทย่อย

ประชากรไทย
มีการ
เตรียมการ
ก่อนยาม
สูงอายุ
เพื่อให้สูงวัย
อย่างมี
คุณภาพ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (15) พลังทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย

150202

ปี 2562

 F0101 การมีงานทาและรายได้
 F0102 มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ

V02 สวัสดิการ/
การดูแลผู้สูงอายุ

V03 สุขภาวะที่ดี

 F0201 กลไก และมาตรการการคุ้มครองทาง
สังคมของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและ
ครอบคลุม
 F0202 ศูนย์ดูแล และที่อยู่อาศัยที่รองรับ
ผู้สูงอายุ

 F0301 เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
ครอบครัว และบุคลากร
 F0302 นวัตกรรมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ
 F0303 มาตรฐานการดูแลผู้สงู อายุ

V04 การสร้างคุณค่า
ผู้สูงอายุ
 F0401 การรวมกลุ่มเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
ในการพัฒนาชุมชน/สังคม
 F0402 การถ่ายทอดประสบการณ์
และภูมิปัญญาสู่คนรุน่ หลัง
 F0403 พื้นที่สร้างสรรค์สาหรับ
การดาเนินกิจกรรม
ทางสังคมที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 F0404 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้สูงอายุและคนทั่วไปในสังคม

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ





F0501
F0502
F0503
F0504

ปี 2563

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

V01 ความมั่นคง
ทางรายได้

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
การยอมรับในคุณค่าทางสังคมต่อผู้สงู อายุ
ระบบ/กลไกที่มีมาตรฐานรองรับการดาเนินงานด้านผูส้ ูงอายุ
การบริหารจัดการด้านผู้สงู อายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 F0505
 F0506
 F0507

ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายสาหรับผู้สูงอายุ
ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สอดรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง/การเชื่อมโยงข้อมูล
(การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลสู่การนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน)

เป้าหมาย
แผนบทย่อย

ผู้สูงอายุ
มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจากการยกระดั
Workshop
แผนแม่
อย : 16.1
บศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ปี 2562

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
V01 สร้างองค์ความรู้และทักษะ

V02 ทุน

V03 ผลิตภัณฑ์และบริการ

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑ F0301 มาตรฐาน
❑ F0302 การเพิ่มมูลค่า

F0101 การประกอบอาชีพ
F0102 การบริหารจัดการด้านธุรกิจ
F0103 การตลาด
F0104 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
F0105 การบริหารจัดการชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม

F0201 เงินทุน
F0202 ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้าง
F0203 แรงงาน/วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องจักร
F0204 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
F0205 ทุนทางสังคม และทางวัฒนธรรม

V04 ตลาด

V05 โครงสร้างพื้นฐาน

❑
❑
❑
❑

❑ F0501 สาธารณูปโภค
❑ F0502 คมนาคมขนส่ง
❑ F0503 สิ่งอานวยความสะดวก

F0401 ตลาดในชุมชน/ต่างประเทศ/ออนไลน์
F0402 เครือข่ายทางการตลาด/กลุ่มผู้ประกอบการ
F0403 การรับรู้ทางธุรกิจ
F0404 การประชาสัมพันธ์

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
❑ F0601 ระบบเครือข่าย

❑ F0602 วิจัยและพัฒนา

❑ F0603 ฐานข้อมูล

❑ F0604 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจากการสร้
Workshop
แผนแม่
อย : 16.2
างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Value Chain

V01 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ
❑
❑
❑
❑

F0101 การต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
F0102 การสืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
F0103 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP
F0104 การยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์
❑ F0201 คุณภาพและเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
❑ F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
❑ F0203 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
❑ F0204 การสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
❑ F0301 ช่องทางการตลาด ระดับชุมชน จังหวัด/ภูมิภาค
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
❑ F0302 ช่องทางการตลาดออนไลน์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,
ตลาดดิจิทัล
❑ F0303 ช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

ผลทีบ่คทย่าดหวั
งจากการสร้
Workshop
แผนแม่
อย : 16.2
างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

Value Chain

เป้าหมาย 160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สนิ และการเงิน

V02 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต (ที่ดิน/แหล่งทุน/บริหารหนี)้

❑ F0101 การบูรณาการความร่วมมือและฐานข้อมูล
❑ F0102 การรับรู้ และตระหนักถึงประโยชน์
ต่อการบริหาร จัดการหนี้สนิ และการเงิน
❑ F0103 การส่งเสริมการออม

❑ F0201 การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
❑ F0202 การสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน
❑ F0203 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V03 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
❑ F0301 การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
❑ F0302 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
❑ F0303 การส่งเสริม และต่อยอดอาชีพสู่ผปู้ ระกอบการธุรกิจชุมชน
V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุม่ ประชากร Bottom 40 สามารถบริหารจัดการหนีส้ ิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
❑ F0401 ระบบฐานข้อมูล

❑ F0402 กลไกแก้ไขปัญหาหนี้สนิ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สนิ้ ได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

Value Chain

เป้าหมาย :

170101

V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อน
การสร้างหลักประกันทางสังคม

 F0101 สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare)
 F0102 การร่วมจ่าย/ระดมทุนจากภาคส่วนอื่นๆ
 F0103 มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อจัดสวัสดิการ
ที่ครอบคลุม

 F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
 F0202 ช่องทางวิธีการสื่อสาร และรูปแบบการให้บริการ
ที่ เหมาะสมกับแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
 F0203 ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
F0301
F0302
F0303
F0304
F0305

ปี 2562

ปี 2563

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
และครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย







สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม
ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค
การจัดสรรงบประมาณการสร้างหลักประกันทางสังคมให้อยู่บนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง
สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทักษะ/องค์ความรู้)

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและ
กลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและ
มีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

Value Chain

เป้าหมาย:

170201

ปี 2562

ปี 2563

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

V01 ระบบข้อมูล/เทคโนโลยี
การให้ความช่วยเหลือ

V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ

V03 การบริการขั้นพื้นฐาน

 F0101 การบริหารจัดการข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
 F0102 ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่มีการบูรณาการและสามารถ
ชี้ เป้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย
 F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมาย
ที่ชัดเจน

 F0301 ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
 F0302 สิ่งอานวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มไม่เป็นอุปสรรค
(Universal Design)
 F0303 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
 F0401 กฎหมาย/ระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่เป็นอุปสรรค
 F0402 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนะคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรที่เหมาะสม
 F0403 ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
มีระบบและกลไก
ในการให้
ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

Value Chain

เป้าหมาย

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง

V01
ทุนธรรมชาติ

V02
ผู้ผลิตคานึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน

 F0101 ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
 F0102 การปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย และการป้องกันชนิดพันธุ์
ต่าง ถิ่นที่รุกราน
 F0103 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
 F0104 การจัดการพื้นที่วิกฤติ พื้นที่เปราะบาง
และพื้นที่สาคัญด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 F0105 ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 F0201 การส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และการป่าไม้
ยั่งยืน
 F0202 การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
 F0203 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรม
สีเขียว
 F0204 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้
 F0205 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นธรรม
 F0206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ทางเลือก
 F0207 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 F0208 ศักยภาพผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้ให้บริการสินค้า
และบริการ
 F0209 ธุรกิจและบริการที่ดาเนินการอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน





F0401
F0402
F0403
F0404

ปี 2562

กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการจูงใจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความตระหนักรู้ การเสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วม
พฤติกรรม และทัศนคติ

ปี 2563

V03
ผู้บริโภคคานึงถึงการบริโภคที่ยั่งยืน
 F0301 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
 F0302 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 F0303 การพัฒนาเครือข่าย
 F0304 สมรรถนะและแรงจูงใจในการใช้
ประโยชน์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การบริโภคและ
การผลิตของ
ประเทศมีความ
ยั่งยืนสูงขึ้น

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย

180102

V01
การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า

ปี 2562

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
V02
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า

 F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศ
 F0101 การหยุดยั้งการทาลาย
ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ/
ทรัพยากรป่าไม้
สิ่งแวดล้อม
 F0102 การกาหนดแนวเขตและ
 F0202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
จาแนกพื้นที่
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
 F0103 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
ป่า
หมอกควัน
 F0203 การบูรณาการการดาเนินงาน
 F0104 เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของภาคีต่าง ๆ
 F0204 การอนุรักษ์และพื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
และนอกถิ่นกาเนิด

V03
การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า

 F0501 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
 F0502 สมรรถนะของบุคลากร
 F0503 การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย

V04 การพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์

 F0301 ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง
 F0401 พื้นที่ป่าในการ
พื้นที่ป่าไม้
ให้บริการด้านนิเวศ
 F0302 การป้องกันและปราบปราม
เป็นไปตาม
การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
มาตรฐานสากล
ที่ผิดกฎหมาย
 F0402 พื้นที่ป่าที่เป็นมรดก
 F0303 พื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศฟื้นฟู
โลก มรดกอาเซียน
แหล่งน้าและแหล่งอาหารสัตว์ป่า
หรือประเภทอื่น ๆ ที่
เป็นมาตรฐานสากล
 F0304 ปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่า
ที่ได้รับการแก้ไข
 F0305 พื้นที่กันชน
 F0306 สิทธิและรูปแบบการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
 F0504 ระเบียบ/กฎหมาย ที่เหมาะสม
 F0505 ระบบข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม
 F0506 การจัดสรรทรัพยากร

ปี 2563

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
พื้นที่สีเขียวทุก
ประเภทเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

Value Chain

เป้าหมาย

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

V01
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ทางทะเลและชายฝั่ง

V02
การป้องกันระบบนิเวศจาก
ภัยคุกคามธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย์

 F0101 การจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ
เป็นปัจจุบัน นาไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
 F0102 การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ

 F0201 ความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 F0202 การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
 F0203 การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
 F0204 กิจกรรมที่คานึงถึงระบบนิเวศ
ทางทะเล

V03
มาตรการการคุ้มครอง
ทางทะเลและชายฝั่ง
 F0301 การบริหารจัดการภายใต้
คณะกรรมการระดับชาติ
และระดับจังหวัด
 F0302 ประกาศพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเล
 F0303 การกาหนดเขตพื้นที่ และ
การแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ที่ชัดเจน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V05 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล






F0501
F0502
F0503
F0504
F0505
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การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อและไม่เป็นอุปสรรค
วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง
การจัดการประมงทางทะเล

ปี 2563

V04
การบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล
 F0401 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
 F0402 การกาหนดเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งรายจังหวัด
 F0403 ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานใน
ทะเล
 F0404 การคุ้มครองรักษาพื้นที่ขายฝั่งทะเล
ที่มีความสาคัญทางวัฒนธรรม
จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01
นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
 F0101 การกาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ชัดเจน
 F0102 การประเมินและการคาดการณ์ศักยภาพใน
การลดก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ
 F0103 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
 F0104 การบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

V02
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
 F0201 ระบบสารสนเทศการจัดทาบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
 F0202 กระบวนการ/ระบบการตรวจวัด
การรายงาน และการทวนสอบ
 F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นระบบ

F0401
F0402
F0403
F0404
F0405
F0406

ปี 2562
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V03
การดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
 F0301 การดาเนินงานตามนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง
 F0302 การบูรณาการทางานของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
 F0303 ศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจวัด การรายงาน การทวนสอบ และการ
ติดตามประเมินผล

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ







สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน ในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG
การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพื้นที่

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย

180401

Value Chain

ปี 2563

คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

V01
การจัดการแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า
 F0101 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้าทิ้ง
 F0102 มาตรการการควบคุมการใช้น้า/ลดการนาน้าทิ้งจาก
การใช้น้าจากแหล่งกาเนิด ทั้งภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน

V02
การบริหารจัดการคุณภาพน้าที่เหมาะสม
 F0201 ระบบบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบริการการ
บาบัดน้าเสีย
 F0202 การอนุญาตระบายมลพิษเพื่อควบคุมการระบาย
มลพิษให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
ของแหล่งน้า
 F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการน้าที่เป็นระบบ

V03
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้าที่เหมาะสม
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F0301 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อ
F0302 การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียที่มีคุณภาพ
F0303 การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้า
F0304 ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คุณภาพของน้าในแหล่งน้า
ผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และ
แหล่งน้าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

180402

เป้าหมาย

Value Chain

 F0101 การเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพ
ทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
 F0102 การตรวจวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง
ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
 F0103 การคาดการณ์ปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่
วิกฤติ

V02
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง
 F0201 การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
และเสียง
 F0202 การจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเพิ่มทักษะ
การตรวจวัด
 F0203 การแจ้งเตือนสถานการณ์และรายงานต่อสาธารณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V03
การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
F0301
F0302
F0303
F0304
F0305
F0306
F0307

ปี 2563

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

V01
การตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากมลพิ ษ ทางอากาศ









ปี 2562

กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไม่เป็นอุปสรรค
ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
การติดตามตรวจสอบที่เป็นระบบ
ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City
การจัดสรรทรัพยากร
ศักยภาพและความรู้ของบุคลากร
การจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดที่มีประสิทธิภาพ

V04
วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพทางอากาศและเสียง
 F0401 การศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองและความสามารถในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นที่
 F0402 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์และการมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 F0403 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย

180403

Value Chain

 F0101 การแยกประเภทขยะจากแหล่งกาเนิด
มลพิษ
 F0102 การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย
และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R
 F0103 การนารีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
 F0104 การกาจัดตามหลักวิชาการ
 F0105 การรวบรวม และการขนส่งไปจัดการ

V02
กฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

V03
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ

 F0201 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
และการเงินที่เหมาะสม
 F0202 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็น
อุปสรรค และการบังคับใช้
กฎหมาย

 F0301 ระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
 F0302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดการ
เกิดขยะ/ของเสีย และการลดการใช้
สารเคมีอันตราย
 F0303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล

V04
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะ
F0401
F0402
F0403
F0404
F0405
F0406
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การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

V01
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเภทและชนิดขยะ
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การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี
สมรรถนะบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จิตสานึกและพฤติกรรมที่ดีของประชาชน
เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสียและสารเคมี รวมถึงการเฝ้าระวัง
แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
การจัดการขยะมูลฝอย
มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีในภาค
การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ

180501

เป้าหมาย

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

Value Chain

V01
ความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย
 F0101 การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนไทย
 F0102 การสร้างการรับรู้ จิตสานึก
ค่านิยม และการตระหนักรู้ที่
ถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมี
ส่วนร่วม

V02
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและสถาบัน
ต่อการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
 F0201 กาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 F0202 เครื่องมือกลไกต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
 F0203 การบูรณาการดาเนินงานของภาคีพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง
 F0204 การกระจายอานาจ/ภารกิจให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

V03
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
 F0301 กิจกรรม พื้นที่หรือบุคคลต้นแบบ รวมทั้งโครงการต่างๆ
 F0302 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์
 F0303 การขยายผล ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
 F0304 สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

V04
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทาให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
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F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่เอื้อ
F0402 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
F0403 การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
F0404 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City
F0405 การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นระบบ
F0406 สมรรถนะของบุคลากร

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ

ปี 2562
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เป้าหมาย 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอได้มาตรฐาน





F0101 การส้ารวจ ออกแบบ มาตรฐานแหล่งน้้าต้นทุน
F0102 ประสิทธิภาพระบบน้้าประปา
F0103 คุณภาพประปา
F0104 คุณภาพน้้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า





F0201 แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า
F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
F0203 การจัดสรรน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
F0204 คุณภาพน้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติ

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความมั่นคงด้านน้า้ อุปโภคบริโภค
 F0301 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้้าอุปโภค/บริโภค
 F0302 การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล
 F0303 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 F0304 นวัตกรรมประหยัดน้้า
 F0305 จิตส้านึกในการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า
 F0306 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้าน
น้้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นจากระดับ 3
ให้เป็นระดับ 4
(สูงสุดที่ระดับ5)

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ

ปี 2562

ปี 2563

เป้าหมาย 190102 การรับมือกับพิบตั ิภยั ด้านน้า้ เพิ่มขึ้น

V02 การเผชิญสถานการณ์ภัย

V01 การเตรียมความพร้อม





Value Chain

F0101 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านน้้า
F0102 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
F0103 การก้าหนดพื้นที่เสี่ยง
F0104 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย
 F0105 การจัดการแหล่งน้้านอกเขตชลประทาน







F0201 ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
F0202 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
F0203 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
F0204 ประเมินความเสียหายและความต้องการฉุกเฉิน
F0205 ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้า้





F0401 องค์ความรู้ด้านการปรับตัว การจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
F0402 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
F0403 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
F0404 การจัดการน้้าชุมชน

V03 การบรรเทาและฟื้นฟู
 F0301 ประสิทธิภาพการประเมินความเสียหาย
 F0302 แผน/มาตรการการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ
 F0303 มาตรการการเยียวยาฟืน้ ฟูที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

การรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้า้
เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
เป้าหมาย

Value Chain
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน
V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
และครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

V02 งานวิจัย/นวัตกรรม

 F0101 องค์กรด้านน้้าที่มีประสิทธิภาพ  F0104 การจัดการแผนงาน
และงบประมาณ
 F0102 แผนบริหารจัดการน้้าที่เป็นธรรม
 F0105 การติดตามและการ
 F0103 ความร่วมมือต่างประเทศ
ประเมินผลที่มีศักยภาพ

 F0201 งานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้้า
 F0202 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้้า

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า
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F0301 ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
F0302 บุคลากรที่มีศักยภาพ
F0303 การจัดการน้้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ (IWRM)
F0304 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
เครื่องมือการจัดการ






F0305 เทคโนโลยีสารสนเทศ
F0306 ฐานข้อมูลด้านลุ่มน้า้ ของประเทศ
F0307 การบังคับใช้กฎหมาย
F0308 กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการน้้า

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
น้้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
64 คะแนน ให้เป็น
80 คะแนน

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
เป้าหมาย

190201

Value Chain

ปี 2563

ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

V01 การเข้าถึงน้้าอุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอได้มาตรฐานในเขตเมือง
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F0101 ศักยภาพในการบ้ารุงรักษา
F0102 การเข้าถึงน้้าประปาในเขตเมือง
F0103 แหล่งน้้าดิบส้ารอง/การใช้แหล่งน้้าข้ามลุ่มน้้า
F0104 การลดน้้าสูญเสียในเส้นท่อ

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้้า
 F0201 การควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า
 F0202 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและระดับครัวเรือน
ที่มีประสิทธิภาพ
 F0203 เฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพน้้าในเขตเมือง
 F0204 การบริหารจัดการน้้าเสีย

V03 การเผชิญสถานการณ์ภัย
 F0301 ระบบป้องกันน้้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ
 F0302 ระบบระบายน้้าที่มีประสิทธิภาพ
 F0303 การบังคับใช้ผังเมือง/ผังการระบายน้้า

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง
 F0401 นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพน้้าในเขตเมือง
 F0402 การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล
 F0403 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 F0404 ความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์น้าภาคบริการ/ท่องเที่ยว
 F0405 จิตส้านึกในการอนุรักษ์
 F0406 การบริหารจัดการความเสี่ยงความมั่นคงน้้าในชุมชนเมือง

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ระดับความ
มั่นคงด้านน้้า
ในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
เป้าหมาย

190202

Value Chain
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0101 แหล่งกักเก็บน้้าที่เพียงพอและมีศักยภาพ
F0102 ระบบกระจายน้้าที่มีประสิทธิภาพ
F0103 แหล่งน้้าทางเลือก/น้าน้้าเสียมาใช้ใหม่
F0104 ระบบเชื่อมโยงน้้าข้ามลุ่มน้้า

F0301
F0302
F0303
F0304

ปี 2563

V02 ระบบบริหารจัดการ






F0201 บริหารจัดการความต้องการใช้น้า
F0202 การบริหารจัดการน้้าข้ามลุ่มน้้า
F0203 การสร้างเครือข่ายผูใ้ ช้น้า
F0204 แผนการบริหารน้้าที่มีประสิทธิภาพ
F0205 ระบบชลประทานที่มีศักยภาพและเพียงพอ

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมั่นคงน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
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ระดับความมั่นคงน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

V01 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้า





สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การจัดหาแหล่งน้้าส้ารอง
การบังคับใช้กฎหมาย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงน้้า
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

เป้าหมาย

190203

ปี 2563

ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น

V01 การบริหารจัดการน้้า
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F0101 ปริมาณการใช้น้าในการผลิต
F0102 อัตราการใช้น้าภาคครัวเรือน บริการ เกษตร อุตสาหกรรม
F0103 การวิเคราะห์การขนาดแคลนน้้า
F0104 การจัดสรรน้้า
F0105 บริหารจัดการความต้องการใช้น้า
F0106 การบริหารจัดการน้้าเสียในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

V02 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภาพการใช้น้าเพิ่มขึ้น






F0201 เทคโนโลยีการบริการจัดการน้้า
F0202 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
F0203 ความตระหนักในการใช้น้าและการประหยัด
F0204 นวัตกรรมประหยัดน้้า
F0205 มาตรฐานการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ผลิตภาพจาก
การใช้น้าเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
เป้าหมาย

190301

Value Chain

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

F0101
F0102
F0103
F0104

เทคโนโลยีการส้ารวจ
ทะเบียนและฐานข้อมูลด้านแหล่งน้้าของประเทศ
การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ
การป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ

V02 การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
แม่น้า ล้าคลอง แหล่งน้้าธรรมชาติ
 F0201 แนวทางด้านวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์/มาตรฐานดัชนีสุขภาพแม่น้า
(River health Index)/มาตรการ/เป้าหมายเชิงพื้นที่
 F0202 แผนอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้า/ล้าน้้าที่ผ่านชุมชน/พื้นที่ชุ่มน้้า
 F0203 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาในทุกมิติ ให้มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศให้มีทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน





F0301
F0302
F0303
F0304
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แม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ ทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

V01 พิสูจน์สิทธิและป้องกันการรุกล้้า
แม่น้า แหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
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การบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

แม่น้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ
ทั่วประเทศมี
ระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพที่ดี
มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

แผนแม่บทย่อย : 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ผลที
่คาดหวังจากบทย่
Workshop
เป้าหมายแผนแม่
อย 200101 บริการภาครัฐได้รบั การปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

V03
V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐให้
V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็น V02 การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
เป็นดิจิทัล
ดิจิทัล (Digital Ecosystem)
ภาครัฐ (Open and connected)
❑ F0101 โครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทัล ❑ F0201 การเชื่อมโยงข้อมูล
❑ F0301 ทักษะเฉพาะด้าน
❑ F0401 นโยบายที่เอือ้ ต่อการ
ระหว่างหน่วยงานของ
ดิจิทัลของบุคลากร
ผลักดันงานบริการ
❑ F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อ
วิเคราะห์ วางแผน
รัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ของรัฐที่มีหน้าที่
ภาครัฐที่เป็นดิจิทัล
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
ให้บริการและกลุ่มดูแล ❑ F0402 การต่อยอดงานบริการ
❑ F0202 การเปิดเผยข้อมูล
และ/หรือพัฒนาบริการ
ระบบการบริการดิจิทัล
ภาครัฐให้กับภาคส่วน
ให้เป็นรูปแบบการ
ต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ต่าง ๆ
❑ F0302 การสร้างการรับรู้/
บริการออนไลน์
❑ F0103 แพลตฟอร์มการ
เข้าใจการรับบริการ
ให้บริการภาครัฐ
จากระบบดิจิทัลของ
❑ F0104 การเชื่อมระบบกับ
ประชาชน
แพลตฟอร์มกลางการ
บริการกลาง
❑ F0105 มาตรฐานด้านดิจิทัล

V05 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
❑ F0501 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
❑ F0502 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

2562

2563

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
บริการภาครัฐได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Value Chain

V01 แผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200201

2562

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

V02 การขับเคลือ่ นตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

V03 การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

V04 การปรับปรุง แก้ไข
เพื่อพัฒนาการดาเนินการ

❑ F0101 ฐานข้อมูลที่สะท้อน
❑ F0201 กลไกและช่องทางที่
❑ F0301 การเชื่อมโยงผลิต
❑ F0401 ข้อมูลผลการประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบันและ
เอื้อให้การ บูรณาการ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อ
การดาเนินการที่ผา่ น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ระหว่างหน่วยงานใน
เป้าหมาย ที่สามารถใช้
มาอย่างถูกต้อง
ในการวางแผนได้
การนาแผนหรือนโยบาย
พัฒนาตัวชี้วัดได้
❑ F0402 ผลการประเมิน
ไปปฏิบัติ
❑ F0102 การศึกษาและการวิจัยที่
❑ F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการ
สถานการณ์และบริบท
ทันสถานการณ์
❑ F0202 การดาเนินงานที่
ติดตามประเมินผล
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
❑ F0103 การบูรณาการการจัดทา
ยืดหยุน่ ตาสถานการณ์
ระหว่างหน่วยงาน
เท่าทันเหตุการณ์
แผนระหว่างหน่วยงานที่ ❑ F0203 การบริหารงบประมาณ ❑ F0303 การสื่อสารและการ
เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามเป้าหมาย
เผยแพร่ผลการประเมิน
❑ F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้
ทันสถานการณ์

V05 สภาพแวดล้อมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2563

❑ F0501 กฎหมายที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
❑ F0502 ความตระหนักรู้ของสาธารณะ
❑ F0503 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
หมายเหตุ : ตัวอักษรสีดา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า
: ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200301

Value Chain

V01
การสื่อสารการรับฟังความคิดเห็น

2562

2563

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม
V02
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม

V03
แนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

❑ F0101 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการ ❑ F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาค
ส่วน ในการพัฒนาระบบราชการ
ดาเนินการของหน่วยงานที่
ด้านต่าง ๆ
เกี่ยวข้อง
❑ F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องการรับ ❑ F0202 การให้บริการสาธารณะภาครัฐ
5 ระดับ ได้แก่ 1. การรับรูข้ ่าวสาร
ฟังความคิดเห็น

❑ F0301 การติดตามและประเมินผลของ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม
❑ F0302 บทบาทของภาคส่วนอืน่ ในงานของ
ภาครัฐ
2. การเสนอความคิดเห็น
3. การเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีสว่ นร่วม ❑ F0303 มาตรการส่งเสริม กระตุ้น และจูง
ใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
4. การร่วมปฏิบตั ิ และ
ร่วม
5. การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

❑ F0203 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อ
การทางานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3 ระดับ ได้แก่ 1. e-Information
2. e-Consulting และ
3. e-Decision Making

V04 สภาพแวดล้อมในการเปิดโอกาสเพื่อการมีส่วนร่วม
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

❑ F0401 กฎหมายและกฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการ มีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วม
❑ F0402 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

Value Chain

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200302

2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน

V01
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

V02 การบูรณาการและการสร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายการพัฒนา

V03 ความพร้อมของประชาชน
ในฐานะผู้รับบริการ

❑ F0101 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
❑ F0102 ช่องทางการให้บริการประชาชนที่
ทันสมัย

❑ F0201 ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่าย ในการแสดงความ
ต้องการ
❑ F0202 ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าถึง
ง่ายและ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
❑ F0203 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เข้าถึงได้ง่าย

❑ F0301 ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
❑ F0302 ช่องทางการรับบริการที่มมี าตรฐาน
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม

V04 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการดาเนินการของ อปท.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2563

❑ F0401 กฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมให้กับประชาชนตามอานาจหน้าที่
❑ F0402 บุคลากร อปท. ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
❑ F0403 ระบบฐานข้อมูลที่ทนั สมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัย
ในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ
ให้กับประชาชน

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

Value Chain

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200401

2563

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว

V01
ศักยภาพบุคลากร

V02
ศักยภาพองค์กร

V03
ความตอบสนองต่อประชาชน

❑ F0101 ทักษะที่จาเป็นในยุคดิจิทัล
❑ F0102 ทัศนคติในการทางานของบุคลากร
ทุกระดับ

❑ F0201 โครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุน่
❑ F0202 กระบวนการทางานภายใน และ
นวัตกรรมการทางาน
❑ F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาค
ในองค์กร (Enterprise
Resource Planning)
❑ F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร

❑ F0301 นวัตกรรมการให้บริการประชาชน
❑ F0302 ระบบการให้บริการของรัฐ
มีประสิทธิภาพ สะดวกและง่าย
ในการขอรับบริการจากภาครัฐ

V04 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2562

❑ F0401 ความทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
❑ F0402 การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

แผนแม่
บทฯประเด็
น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

200501

Value Chain

V01
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
❑ F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ เพื่อสร้างคนดีคนเก่งใน
ภาครัฐ
❑ F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสาเร็จรูปที่
นามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
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บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
V02 สมรรถนะผู้ปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
❑ F0201 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
❑ F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทุกระดับ
❑ F0203 ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล

V03 ภาวะผู้นาของผู้บริหารส่วนราชการ
ทุกระดับ
❑ F0301 ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
❑ F0302 ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
ในการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
❑ F0303 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
❑ F0304 ความสามารถในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี

V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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❑ F0401 กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ
❑ F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการนาไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคลากรของรัฐ
เป็นคนดี คนเก่ง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง
มุง่ มัน่ และเป็นมืออาชีพ

แผนแม่
ทฯประเด็
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เป้าหมาย 210101ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่ สัตย์สุจริต

V01 การสร้างการรับรู้

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

 F0101 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 F0102 สื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงปลอดภัย และ
สร้างสรรค์
 F0103 หลักสูตรสุจริตทุกภาคส่วน

V02 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
 F0201 ประชานเป็นเครือข่าย และมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
 F0202 ระบบการเฝ้าระวังและการแจ้ง
เบาะแส
 F0203 มาตรการคุ้มครองพยานและ
การแจ้ง เบาะแส
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V03 พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ
และธรรมาภิบาลภาคเอกชน
 F0301 กลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
 F0302 ระบบการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ/ITA ที่ทาให้เกิดความ
และเข้าถึงได้ง่าย เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร
 F0303 คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
 F0304 โครงสร้าง/ระบบที่เอื้อต่อการลด
การใช้ดุลยพินิจ
 F0305 การจัดทาฐานข้อมูลตัวอย่าง
หน่วยงาน
 F0306 การสนับสนุน พัฒนาต้นแบบที่ดี

เข้าใจ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประชาชน
มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต

แผนแม่
ทฯประเด็
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เป้าหมาย 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

V02 การพัฒนาระบบราชการ

Value Chain

V01 การปลูกจิตสานึก
 F0101 การปลุกจิตสานึกไม่ติดสินบน
 F0102 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวังและ
การปฏิบัติงานของภาครัฐ
 F0103 การสร้างกระแสสังคมต้านทุจริต
 F0104 ภาคประชาชนมีศักยภาพใน
การตรวจสอบเพิ่มขึ้น
 F0105 การปลูกจิตสานึกเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต
 F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม











หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



F0201 มาตรการลดการแทรกแซง
F0202 การลดการใช้ดุลพินิจ
F0203 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
F0204 การประเมินและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต
F0205 ระบบและกลไกการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
F0206 กฎหมายได้รับการปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
F0207 การยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ
F0208 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย
อย่างเคร่งครัด
F0209 ความโปร่งใสในการคัดเลือก
คณะกรรมการ ที่เป็นกลไก
ตรวจสอบ
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V03 การลงโทษ
 F0301 บทลงโทษที่เหมาะสม
 F0302 การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัติ
 F0303 บทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการ
กรณีการดาเนินการทางวินัยล่าช้า
 F0304 การติดตาม เร่งรัด ทรัพย์สินคืน
เป็นของแผ่นดิน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ลดลง

แผนแม่
ทฯประเด็
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลที่คบาดหวั
งจากน Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 21.2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

 F0201 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ถูกกล่าวหา
 F0202 พยานหลักฐาน/พฤติการณ์
องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์

Value Chain

 F0101 การเพิ่มสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญ
 F0102 เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้และ
คุณธรรม
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V03 กระบวนการตรวจสอบ/
ไต่สวนข้อเท็จจริง การตรวจคากล่าวหา

V02 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V01 ประสิทธิภาพบุคคล

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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210201 การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ






F0301 มาตรการและกลไก
F0302 คู่มือการดาเนินการ
F0303 มาตรฐานทางวินัย
F0304 การให้คาปรึกษา

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
V04 เครื่องมือ
 F0401 ระบบดิจิทัล (ฐานข้อมูล/AI/KM
งานคดีและสอบสวน)
 F0402 ระบบติดตามและประเมินผล
 F0403 ช่องทางร้องเรียน
 F0404 ข้อมูลการดาเนินคดีทุจริต
มีการเปิดเผย

V05 กฎหมาย
 F0501 ข้อกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว
ได้รับการประเมิน แก้ไข และ
ปรับปรุง
 F0502 การบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่าง

การดาเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
จริงจัง

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้าง
ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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เป้าหมายแผนบทย่อย
เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การปฏิบัติตาม
และการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง
ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย : 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
กฎหมาย

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย : 220201 การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การอานวย
ความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค
ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย

230101

(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Value Chain

V01 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
 F0101 คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได้รบั การ
ยอมรับ
 F0102 สมรรถนะกาลังคนรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
F0103 โครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

V02 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

V03 การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

 F0201 สมรรถนะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
 F0202 นวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และนวัตกรรมแบบเปิดในภาคเอกชน
 F0203 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ
ดิจิทัล หุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 F0301 การต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/
เทคโนโลยีเชิงลึก
 F0302 การวิเคราะห์และทดสอบเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการ
 F0303 ช่องทางการตลาดนวัตกรรม

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม






F0501
F0502
F0503
F0504
F0505

ปี 2563

การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG
สิทธิประโยชน์ทางภาษี/นโยบาย
เครือข่ายความร่วมมือ/พันธมิตรทางธุรกิจ
การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทย์ที่ท้าทายเพื่อเป็นผูน้ าในตลาด
ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่
 F0401 ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมชั้นแนวหน้าของไทย
กับนานาชาติ
 F0402 เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแทนที่
เทคโนโลยีเดิม
 F0403 การวิจัยและพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและ
บริการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น
จากการวิจัย
และนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย

230102

Value Chain

 F0101 ความสามารถทางนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
 F0102 บุคลากรด้านวิจัยที่ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริม่ ต้น
และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
 F0103 วิสาหกิจ Startups/Spin off ที่ขับเคลื่อน
โดยนวัตกรรม

V02 ระบบนิเวศนวัตกรรม

V03 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์

F0501
F0502
F0503
F0504
F0505

V04 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่

 F0401 กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรม
 F0301 การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 F0201 พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อม
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
เพื่อให้สามารถไปพัฒนาและ
และเหมาะสมต่อวิสาหกิจในกลุม่ เป้าหมาย
วิสาหกิจ
ต่อยอดวิสาหกิจได้
 F0202 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
 F0302 องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย  F0402 นวัตกรรมสาหรับการดาเนิน
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
วิสาหกิจตามโจทย์ความต้องการ
ที่มีการถ่ายทอดในระดับพื้นที่และชุมชน
 F0203 ความร่วมมือในพื้นที่และการสนับสนุน
ของกลุ่มเป้าหมาย
 F0303 โอกาสในการนาวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม
การเข้าถึงความช่วยเหลือที่จาเป็น
ออกสู่ตลาดหรือเชิงพาณิชย์ทั้งในและ
 F0204 การเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมใน
ต่างประเทศ
ประเทศกับต่างประเทศ

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินวิสาหกิจนวัตกรรม






ปี 2563

(2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

V01 ผู้ประกอบการ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

กฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินวิสาหกิจนวัตกรรม การเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม่
มาตรการและแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี/การส่งเสริมการลงทุน/การส่งออกที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจก้าวกระโดด
ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การกาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดที่ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ
นโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มความต้องการสินค้านวัตกรรมจากวิสาหกิจ
ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สาหรับวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เป้าหมาย

230201

Value Chain

 F0101 การบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางสังคม
 F0102 การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอด
ทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด

V02 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 F0201 เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอานวยความสะดวก และ
ความพร้อมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคม เพื่อให้คนทุกช่วงวัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
คุณภาพ
 F0202 นวัตกรรมเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 F0203 นวัตกรรมทั่วถึง ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความเหมาะสม
ทั้งด้านคุณภาพและราคา

V03 การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
 F0301 ช่องทางเพื่อนานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ด้านสังคม
 F0302 นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
 F0303 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต





F0401
F0402
F0403
F0404

ปี 2563

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

V01 การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
เพื่อสังคม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความต้องการพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายแหล่งทุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์และนาไปใช้ในการพัฒนาสังคมได้ตรงจุด
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คุณภาพชีวิต
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
และความเสมอ
ภาคทางสังคม
ได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
เชิงสังคม

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

230301

Value Chain

 F0101 องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางบก
ทางน้า ทางทะเล ให้มีความสมดุล
แ
ตามระบบนิเวศ
 F0102 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รองรับปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

V02 การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
 F0201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริม
การใช้พลังงานสะอาด
 F0202 การผลิตและการบริโภค
แบบคาร์แบอนต่า และลดการเกิด
ของเสีย
 F0203 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 F0204 รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

V03 โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

V04 การนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

 F0301 ฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 F0302 กาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสีแเขียว
 F0303 โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิต
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืน

 F0401 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 F0402 การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อประยุกต์
แ
ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว
 F0403 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว
 F0404 มาตรการส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว





F0501
F0502
F0503
F0504

ปี 2563

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนเพิ่มขึ้น

V01 องค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

แรงจูงใจสาหรับการวิจัยและพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว
ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของเศรษฐกิจสีเขียว

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การประยุกต์ใช้
ความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน
การเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมาย

230401

Value Chain

ปี 2563

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

V01 การทาวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยชั้นแนวหน้า

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

 F0101 การวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 F0102 การวิจัยชั้นแนวหน้า โดยเน้นสาขาที่เป็น
จุดแข็งของประเทศ สาขาที่ท้าทายเพื่อป้องกัน
ภัยคุกคาม รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาส
เพื่ออนาคต
 F0103 มาตรฐานงานวิจัยระดับสากล และการเผยแพร่
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

V02 นักวิจัยอาชีพ
 F0201 การผลิต พัฒนา บุคลากรวิจัยขั้นพื้นฐานและแนวหน้า
 F0202 ทีมวิจัยที่เป็นเลิศ สามารถรองรับและต่อยอดเป็นผู้นา
เทคโนโลยี
 F0203 การดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นเลิศ
จากต่างประเทศ

V03 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
นวัตกรรมแห่งอนาคต
 F0301 เทคโนโลยีฐานสาคัญที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ทางการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งอนาคต
 F0302 เทคโนโลยีงานวิจัยค้นพบใหม่และนวัตกรรมต้นแบบ
 F0303 การถ่ายทอดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
 F0401 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัย
และใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
 F0402 การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
 F0403 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย

 F0404 การแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับต่างประเทศ และการสร้างโอกาสการเคลื่อนย้ายนักวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ
 F0405 กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสร้างกลไกการทดลองนวัตกรรม
 F0406 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

230501

Value Chain

 F0101 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบที่มีมาตรฐาน
และศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
หรือนวัตกรรมที่สาคัญ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ/
โรงงานต้นแบบ/โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วิจัยและเทคโนโลยี
 F0102 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 F0103 ระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูล
นักวิจัยและงานวิจัย

V02 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ
 F0201 การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางการวัด
การกาหนดมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ
และการรับรองคุณภาพของประเทศให้ทางาน
เป็นระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล
 F0202 ศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ทางคุณภาพเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

V03 มาตรฐานการวิจัย
 F0301 มาตรฐานหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัย
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก
วิชาการ และการนาไปใช้
 F0302 การกากับ ตรวจสอบและรับรองการรักษา
มาตรฐานในกระบวนการดาเนินงานวิจัย

V04 บุคลากร
 F0401
 F0402
 F0403

ปี 2563

(1) จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

บุคลากรวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่
เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย
ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดบุคลากรและใช้ประโยชน์กาลังคนผู้มีศักยภาพสูง และกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมระดับโลก

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

จานวน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่
บทฯประเด็
น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

230502

Value Chain

ปี 2563

(2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Enterprise)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562

 F0101 การอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ
 F0102 ระบบนิเวศเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ
และการเชื่อมโยงกับนักลงทุน

V02 การสร้างแรงจูงใจ
และการปลดล็อคข้อจากัด
 F0201 กฎหมายเอื้อต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย
 F0202 มาตรการทางการเงินและการคลัง
เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
 F0203 มาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัย
คุณภาพสูง

V03 กลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
 F0301 ศักยภาพการจัดการสิทธิเทคโนโลยี
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 F0302 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการสร้างผู้จัดนวัตกรรม
 F0303 ประสิทธิภาพการจดและคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
 F0304 กลไกการทางานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
 F0305 การบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น

