ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang
อนาคตไทย อนาคตเรา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม จานวน ๓
คน ได้แก่
๑.๑ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก) ขอแก้ไขหน้าที่ ๑ ตัวสะกดชื่อกรรมการ
ผู้มาประชุม ลาดับที่ ๖ จาก “นาคพาณิชย” เป็น “นาคพาณิชย์”
๑.๒ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ขอแก้ไข
หน้าที่ ๒ ตัวสะกดชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ ๓ จาก “นายสุธี มาบุญ” เป็น “นายสุธี มากบุญ”
๑.๓ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ ๖ จากวาระการประชุมที่ ๓.๒ คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เป็น วาระการประชุมที่ ๓.๓ แทน
ขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ ๙ วาระการประชุมที่ ๔ ด้านการต่างประเทศความเห็นและประเด็นอภิปรายว่า
“เห็นควรมอบหมายให้ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจต่างประเทศด้วย”
ขอแก้ ไขเพิ่ มเติ มหน้ าที่ ๑๑ วาระการประชุ มที่ ๔ ด้ านพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและโลจิ สติ กส์
ความเห็นและประเด็นอภิปรายว่า“ควรสื่อสารกับประชาชนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ
ทีป่ ระชาชนได้รับจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล”
ขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ ๑๔ วาระการประชุมที่ ๔ ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ความเห็นและประเด็น
อภิปรายว่า (๑) “ต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีจิตสานึกและคุณธรรม” และ (๒) “การศึกษาควรเน้น
การคิดแบบนอกกรอบ”
ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang
อนาคตไทย อนาคตเรา)
๑. เรื่องเดิม
สำนักงำนฯ กำหนดจัดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย
อนาคตเรา) ระหว่ ำงวั น ที่ ๓๐ มกรำคม – ๑ กุ มภำพั นธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำเซ็ นทรั ลเวิ ล ด์
กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ
ให้กับประชำชนทั่วไป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ และเข้าชมงาน
มหกรรมฯ ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ รำยละเอียดร่ำงกำหนดกำร
ดังนี้
๑.๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขำธิกำรสำนักงำนฯ กล่ำวต้อนรับและ
รำยงำนนำยกรัฐมนตรี
๑.๒ เวลำ ๐๙.๑๕ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนเปิดงำนและแสดงปำฐกถำพิเศษ
๑.๓ เวลำ ๑๐.๑๕ น. นำยกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงำนมหกรรมฯ ณ ลำนด้ำนหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิลด์
ส ำนั ก งำนฯ ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ถึ ง คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ คณะรั ฐ มนตรี คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด องค์กรระหว่ำงประเทศ
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และสถำบันกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อเข้ำร่วมรับฟังปำฐกถำพิเศษจำนวนรวม
ประมำณ ๑,๕๐๐ คน โดยจะมีกำรถ่ำยทอดสดกำรเปิดงำนและแสดงปำฐกถำพิเศษ รวมทั้งกำรเยี่ยมชมงำน
มหกรรมฯ ของนำยกรัฐมนตรีผ่ำนสื่อต่ำง ๆ อำทิ สถำนีโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จำกัด ช่อง MCOT HD
ช่อง ๓๐ และสื่อออนไลน์ (Facebook Live) ของสำนักงำนฯ (Facebook page @NESDCfan) อสมท.
(Facebook page @๙mcot) และ สำนักข่ำวไทย (Facebook page @tnamcot) ทั้งนี้ ประชำชนทั่วไป
สำมำรถเข้ำชมงำนมหกรรมฯ บริเวณลำนหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ตั้งแต่เวลำ ๑๑.๐๐ –
๒๒.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒ และตั้งแต่เวลำ ๘.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่
๓๑ มกรำคม และ ศุกร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
๒. สาระสาคัญของงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย
อนาคตเรา) ภำยในงำนจะมีกำรจัดแสดงเนื้อหำของยุทธศำสตร์ชำติทปี่ ระชำชนแต่ละช่วงวัยจะได้รับผ่ำน
กำรใช้เทคนิ ค แสง สี เสีย งที่ทันสมัย โดยจะแบ่งออกเป็น ๘ ห้ องนิทรรศกำรที่มีกำรเชื่อมต่อกันใน
รูปแบบของอุโมงค์ ดังนี้
๒.๑ ห้ องวั ยตั้ งครรภ์ ถึ งปฐมวั ย ประกอบด้ ว ย กำรแสดงภำพบนผนั งห้ อง จอแสดงผลภำพ ๓ มิ ติ
(Hologram) ที่แสดงให้เห็นถึงภำพกำรพัฒนำของเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงปฐมวัย และกำรแสดงวีดีทัศน์
ประเทศไทยในอนำคตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อำทิ สังคมและครอบครัวแห่งควำมสุขที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
มนุษย์ กำรบริกำรและเทคโนโลยีเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกำรปฐมวัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น
ภาพของสภาพแวดล้อม สภาพสังคม และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับช่วงวัยตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย

๓.๑-๒
๒.๒ ห้องวัยประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย กำรแสดงภำพบนผนังห้อง จอแสดงผล
ขนำดใหญ่สำหรับฉำยวีดีทัศน์เรื่องกำรศึกษำในอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ และมีเครื่องแสดงผลภำพเสมือนจริง
(Virtual Reality) สำหรั บกำรรับชมภำพจำลองห้ องเรียนในอนำคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น
ภาพรวมของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต
๒.๓ ห้องวัยรุ่นและนักศึกษา ประกอบด้วย กำรแสดงภำพบนผนังห้อง กิจกรรมห้องจำลองชุดแต่งกำยใน
แต่ละอำชีพที่ผู้เข้ำชมสำมำรถเลือกได้โดยใช้กำรเคลื่อนไหวของมือ (Interactive) วีดีทัศน์ สำหรับ
แสดงเนื้อหำเกี่ยวกับบทบำทวัยรุ่นไทยในอนำคตในมิติต่ำง ๆ ในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศ โดยผู้เข้ำร่ว มสำมำรถเลือกรับชมหั วข้อที่สนใจผ่ำนกำรใช้จอภำพระบบสัมผัส เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพความสาคัญของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ช่วงวัยทางานของช่วงวัยรุ่นและ
นักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๔ ห้องวัยทางาน ประกอบด้วย วีดีทัศน์ สำหรับแสดงเนื้อหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ ยกระดับทักษะ
กำรเตรี ย มควำมพร้ อม และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่วัยแรงงำนจะได้รับ โดยผู้ เข้ำร่ว ม
สำมำรถเลือกรับชมหัวข้อที่สนใจผ่ำนกำรใช้จอภำพระบบสัมผัส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพของ
การทางานในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางานในอนาคต
๒.๕ ห้องผู้สูงอายุ ประกอบด้วย วีดีทัศน์ สำหรับแสดงเนื้อหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรเตรียมควำมพร้อม
บทบำทกำรมี ส่ ว นร่ ว มกำรพั ฒ นำประเทศ และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกต่ ำ ง ๆ ของผู้ สู ง อำยุ
โดยผู้เข้ำร่วมสำมำรถเลือกรับชมหัวข้อที่สนใจผ่ำนกำรใช้จอภำพระบบสัมผัส จอแสดงผลภำพ ๓ มิติ
ซึ่งจำลองอุปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่ว มได้เห็นภาพความสาคัญของของการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัยในอนาคต
๒.๖ ห้องแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ผู้เข้ำร่วม
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติได้ทั้งในรูปแบบกำรบันทึกวีดีโอและกำรเขียน
ข้อควำม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยกัน
๒.๗ ห้องแสดงสรุปประโยชน์ภาพรวม ประกอบด้วย วีดีทัศน์ สำหรับแสดงเนื้อหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ในมิติต่ำง ๆ ที่ประชำชนทุกช่วงวัยจะได้รับจำกยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งในด้ำนสภำพสังคม สิ่งแวดล้อม
ระบบโครงสร้ำงพื้นที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ภำครัฐดิจิทัล กำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมต่ำง ๆ
โดยผู้เข้ำร่วมสำมำรถเลือกรับชมหัวข้อที่สนใจผ่ำนกำรใช้จอภำพระบบสัมผัส เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้เห็นภาพของประเทศไทยในอนาคตตามทิศทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒.๘ ห้องเสวนา ประกอบด้วย วีดีทัศน์แสดงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในช่วง ๕ ปีแรกของกำร
พัฒนำ กิจกรรมร่วมสนุกต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติให้กับ ผู้เข้ำร่วม
รวมทั้งมีกำรนำยุทธศำสตร์ชำติฉบับอักษรเบรลล์ สำหรับกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับผู้บกพร่องทำงกำรเห็น
มำจัดแสดงอีกด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๓. มติที่ประชุม

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ จานวน ๒๓ ฉบับ และการกาหนดประเด็น
การพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน ๑๕ ประเด็น โดยมอบหมายให้
ส านั ก งานฯ ในฐานะเลขานุ ก ารของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละคณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ดาเนินการปรับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ๒๓ ฉบับ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม
โดยให้ความสาคั ญกับการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทฯ แนวทางการพัฒนา
และแผนงาน/โครงการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูป ธรรม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความ
ครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานฯ ประสานคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ สานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการจัดทารายละเอียด
แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน
๑๕ ประเด็น และนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
๑.๒ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ส านั ก งานฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มประธานกรรมการจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ๖ คณะ และส านั ก งบประมาณ เพื่ อ หารื อ และท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แนวทางการจัดทารายละเอียดการจัดทาคาของบประมาณปี ๒๕๖๓ ของแผนงาน/โครงการสาคัญ
ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน ๑๕ ประเด็น
๑.๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ สานักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมการจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ของ ๑๕ ประเด็นการพั ฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ ทั้ ง ๖ ด้ า น ส านั ก งบประมาณ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม ๓ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงแนวทางการ
จัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ แผนงาน/โครงการภายใต้
๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็น
๑. ตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒. แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน
๓. แก้ปัญหาทุจริต
๔.บริหารจัดการนาและมลพิษ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (หลักและสนับสนุน)
กระทรวงมหาดไทย /สานักงานตารวจแห่งชาติ /หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทั พ ไทย /กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ /กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร / กระทรวงกลาโหม /กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ /กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม /กระทรวงยุติธรรม (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) /กระทรวงมหาดไทย
/สานักงานตารวจแห่งชาติ /กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงวัฒนธรรม /กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงแรงงาน /
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ /สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ /สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อม /กระทรวงสาธารณสุ ข /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /กระทรวง
อุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทย /กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้า /กรมทรัพยากรน้าบาดาล) /กระทรวงพลังงาน /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /
สถาบันการศึกษาที่เกีย่ วข้องกระทรวงคมนาคม /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
/สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /กระทรวงคมนาคม /กระทรวงมหาดไทย

๔.๑-๒
ประเด็น
๕.การทางานภาครัฐ
๖. สภาพ
แวดล้อมรัฐ
๗. สังคมสูงวัย

๘. คนและการศึกษา
๙. เศรษฐกิจฐานราก
๑๐.บริการสาธารณสุข
๑๑.กระจายศูนย์กลางความเจริญ

๑๒.EEC + SEC
๑๓. การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์
๑๔. การท่องเที่ยว

๑๕.อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (หลักและสนับสนุน)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา /กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล /สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ /สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงสาธารณสุข /สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /กระทรวงแรงงาน /กระทรวงการคลัง /กระทรวงพาณิชย์ /กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม /สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ /สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ /กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /สานักงานประกันสังคม (กองทุนการ
ออมแห่งชาติ) /กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ /ธนาคารพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม /กระทรวงวัฒนธรรม /กระทรวงแรงงาน /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /กระทรวงมหาดไทย /
สานักนายกรัฐมนตรี /สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /กระทรวงการคลัง /สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม /กระทรวง
พาณิช ย์ /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ /กระทรวงอุต สาหกรรม /
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงอุตสาหกรรม /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
/กระทรวงแรงงาน /กระทรวงพลังงาน /กระทรวงพาณิชย์ /กระทรวงคมนาคม /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม /กระทรวงอุตสาหกรรม /กระทรวงกลาโหม/กระทรวงคมนาคม /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม /บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) /กระทรวงการคลัง /กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม /สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก /กระทรวงอุตสาหกรรม /กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี /สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ/ กระทรวงคมนาคม/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ กระทรวงสาธารณสุข /องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) /สานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ /กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงอุตสาหกรรม /กระทรวงพาณิชย์ /กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงการต่างประเทศ /กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม /กระทรวงอุตสาหกรรม /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวง
คมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) / (การรถไฟแห่งประเทศไทย) / กระทรวงแรงงาน / สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / กระทรวงพาณิชย์ /สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดยหน่วยงานได้ทยอยจัดส่งแบบคาของบประมาณปี ๒๕๖๓ ให้กับสานักงานฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ –
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๑)
๒. สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ มีกรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดทา ดังนี้
๒.๑.๑ โครงสร้างของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ มีกรอบแนวคิดตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
(Causal Relationships) ดังนี้
๑) ผลลั พธ์ สุด ท้า ย (Final Outcomes) แสดงถึง วิ สั ย ทัศน์ และเป้า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะบรรลุได้โดยแผนแม่บทฯ
๒) ผลลัพธ์ขันกลาง (Intermediate Outcome) แสดงถึง ประเด็น (ร่าง) แผน
แม่บทฯ จานวน ๒๓ ฉบับ โดยมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับประเด็น
เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละประเด็นที่ชัดเจน ทั้งนี้ ประเด็น
(ร่า ง) แผนแม่บ ทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็น การกาหนดประเด็นในลัก ษณะที่มีค วาม
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และ

๔.๑-๓

ประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซาซ้อนกันระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทฯ เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดความสับสน
๓) ผลลัพธ์เบืองต้น (Immediate Outcome) แสดงถึง แผนย่อยของแต่ละประเด็น
(ร่าง) แผนแม่บทฯ โดยมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนย่อย เพื่อใช้
ติดตามประเมิน ผลการด าเนินงานของแต่ล ะแผนย่อยที่ ชัดเจน รวมทั้ง แนวทาง
การพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินการ
๔) ผลผลิต (Output) แสดงถึง แผนงาน/โครงการของแต่ละประเด็น (ร่าง) แผนแม่บทฯ
๒.๑.๒ องค์ประกอบของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ มี ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริ หาร เพื่อสรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ความ
จาเป็นของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ในแต่ละประเด็น รายละเอียดแผนย่อยโดยสรุป
๒) ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสั มพันธ์
ระหว่างประเด็น (ร่าง) แผนแม่บทฯ กับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผน
ย่อย เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงานของแต่ละแผนย่อย
๒.๒ สานักงานฯ ได้ดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราว
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้งตรวจสอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ
ทั้ง ๒๓ ฉบับ ดังนี้
๒.๒.๑ ความสมบูรณ์และความครอบคลุมในรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาของ (ร่าง) แผน
แม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบั บ ให้ มีความสอดคล้ องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ช าติ ทั้ง ๖ ด้าน โดย
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงและการถ่ายระดับระหว่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และ (ร่าง)
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบับ รวมทั้งความซ้าซ้อนระหว่างประเด็นพัฒนาของ (ร่าง) แผน
แม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบับ
๒.๒.๒ ความเหมาะสมของการกาหนดเป้าหมายและตัวชีวัดของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้งในระดับ
ประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับ แผนย่อย การกาหนดแผนย่อย และแนวทางการพัฒนา
ทีส่ ะท้อนผลลัพธ์ของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผ ล (Causal Relationships) ระหว่างผลผลิ ต
(Output) ผลลัพธ์เบื้องต้นและขั้นกลาง (Immediate/ Intermediate Outcome) และ
ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcomes)
๒.๓ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทฯ จ านวน ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย (๑) ความมั่ น คง (๒) การต่ า งประเทศ
(๓) การการเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อมยุ คใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิ จพิเศษ (๑๐) การปรั บเปลี่ ยนค่านิยม และวั ฒนธรรม
(๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาค

๔.๑-๔

และหลั กประกั น ทางสั งคม (๑๘) การเติ บโตอย่ างยั่ งยื น (๑๙) การบริ ห ารจั ดการน้ าทั้ งระบบ
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒)
๓. ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรก จานวน ๑๕ ประเด็น มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด รวม
๑๓๔ โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๔๖๒ ล้านบาท จาแนกเป็น เงินงบประมาณ ๑๐๐,๑๒๑
ล้านบาท (ร้อยละ ๒๐.๗๕ ของวงเงินรวม) เงินกู้ ๓๕๙,๙๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๖๐ ของวงเงินรวม)
และ แหล่งเงินอื่น ๆ ๒๒,๔๑๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๖๕ ของวงเงินรวม) สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น

โครงการ (จานวน)

วงเงิน (ล้านบาท)

๑. ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๑๐

๖,๗๖๔

๒. แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน

๖

๙๗๑

๓. แก้ปัญหาทุจริต

๑*

๗๕๐

๔. บริหารจัดการนาและมลพิษ

๖

๒,๙๒๐

๕. การทางานภาครัฐ

๑*

๓๐

๖. สภาพแวดล้อมรัฐ

๕

๔๐๘

๗. สังคมสูงวัย

๑๗

๕๒๓

๘. คนและการศึกษา

๖

๓๘๗

๙. เศรษฐกิจฐานราก

๑๕

๕๒๑

๑๐. บริการสาธารณสุข

๒*

๔๔๘

๑๑. กระจายศูนย์กลางความเจริญ

๕

๔๗๗

๑๒. EEC + SEC

๖

๑,๖๒๔

๑๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

๒๐

๑๔. การท่องเที่ยว

๑๔

๑๕. อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

๒๐

รวม

๑๓๔

๔๖๑,๘๑๑
(เงินงบประมาณ ๗๙,๔๘๘ ลบ. / เงินกู้ ๓๕๙,๙๐๔ ลบ.
/ วงเงินอื่น ๆ ๒๒,๔๑๘ ลบ.)
๑,๗๑๑
(เงินงบประมาณ ๑,๖๙๓ ลบ. /
เงินกู้ ๑๘ ลบ.)
๓,๑๑๗
๔๘๒,๔๖๒
เงินงบประมาณ ๑๐๐,๑๒๑ ลบ. = ๒๐.๗๕%
เงินกู้ ๓๕๙,๙๒๒ ลบ. = ๗๔.๖๐%
แหล่งเงินอื่น ๆ ๒๒,๔๑๘ ลบ. = ๔.๖๕%

*โครงการตรงกับโครงการที่กาหนดไว้ภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๓)

๔.๑-๕

๔. ข้อเสนอพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๒๓ ฉบับ ตามที่สานักงานฯ
ได้ดาเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และ
หากในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ขอความเห็นชอบให้
ส านั ก งานฯ เป็ น ผู้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทฯ ๒๓ ฉบั บ และเสนอประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
๔.๒ ขอความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปี
แรกของยุ ท ธศาสตร์ ช าติใ น ๑๕ ประเด็ น เพื่อ ใช้ ไ ปกรอบการจั ด สรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้สานักงานฯ ประสานสานักงบประมาณในการการดาเนินการ
ดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป
๔.๓ เห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ให้ ส อดคล้ อ งและไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ ตามขั้ น ตอนของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๓) ต่อไป
๔.๔ ขอความเห็ น ชอบการมอบหมายให้ ส่ ว นราชการปรั บ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับการจัดสรรแต่ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายให้มีความสอดคล้องกับ ประเด็น
การพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน ๑๕ ประเด็น
๔.๕ ขอความเห็ น ชอบการมอบหมายให้ส่ ว นราชการนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติเมื่อได้รับ
การประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาไปเป็นแนวทางการจัดทาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน........
ระยะที่ .... (พ.ศ. .... - ....) และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน
๔.๖ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดาเนินการ
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ การจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ของ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้สานักงานฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๕. มติที่ประชุม

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น
๑. ความมั่นคง

เป้าหมายประเด็น
ตัวชี้วัดประเด็น
๑. ประเทศชาติ มี ความมั่ นคงในทุ ก ๑. ดัชนีสันติภาพโลก
มิติ และทุกระดับ

แผนย่อย
๑.๑ ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
- เป้าหมาย
๑) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ประชาชนอยู่ ดี กิ น ดี และมี ๑. ดั ช นี ชี้ วั ด ความสุ ขของ
- ตัวชี้วัด
ความสุข
ประชากรไทย
๑) ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
- เป้าหมาย
๒) คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทย
- ตัวชี้วัด
๑) มีแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
- เป้าหมาย
๓) การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วัด
๑) ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก
๑.๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง
- เป้าหมาย
๑) ปัญ หาความมั่ นคงที่มี อยู่ ในปัจจุ บัน (เช่น ปั ญหายา
เสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุ ษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน
- เป้าหมาย
๒) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง
๒) วัดสถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย
๓) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
๑.๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
- เป้าหมาย
๑) หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมี
ความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
- ตัวชี้วัด
๑) ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง
- เป้าหมาย
๒) กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมที่จะ
เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความ
รุนแรง
- ตัวชี้วัด
๑) วั ดระดั บความพร้ อมของกองทั พและหน่ วยงานด้ าน
ความมั่นคง

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๒.การต่างประเทศ

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
๑.๔ ด้ า นการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ
อาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์ กรภาครัฐและมิใ ช่
ภาครัฐ
- เป้าหมาย
๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความ
ท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคง
ในทุ ก มิ ติ กั บ ประเทศมหาอ านาจและประเทศที่ มี
ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการเยือน
จานวนความร่วมมือระดับความสัมพันธ์)
- เป้าหมาย
๒) ประเทศไทยมี บ ทบาทในการก าหนดทิ ศ ทางและ
ส่ ง เสริ ม เสถี ย รภาพของภู มิ ภ าคเอเชี ย รวมทั้ ง เป็ น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลก เพิ่ ม พู น ผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติ
- ตัวชี้วัด
๑) ระดั บ ความส าเร็ จ ของบทบาทไทยในการก าหนด
ทิ ศ ทางและส่ ง เสริ ม เสถี ยรภาพของ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ ข้อ ริเริ่มของไทยที่ได้รับ การ
ยอมรับการเป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค) กับต่างประเทศ
๑.๕ ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม
- เป้าหมาย
๑) กลไกการบริ หารจัด การความมั่ น คงมี ประสิ ท ธิภ าพ
สูงขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้าน
การจัดการความมั่นคง
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทา ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย* ๑.๑ ด้า นความร่ว มมื อด้า นเศรษฐกิ จ และความร่ว มมื อเพื่ อ
ให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
การพัฒนาระหว่างประเทศ
ยั่ ง ยื น มี ม าตรฐานสากล และมี *หมายเหตุ อยู่ ร ะหว่ า งการ
- เป้าหมาย
เกียรติภูมิในประชาคมโลก
ดาเนินการจัดทา
๑) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การ
บริ การ และ ความเชื่ อมโยงที่ ส าคัญในภู มิ ภาคเอเชี ย
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด
๑) ระดั บความสั มพั นธ์ และความร่ วมมื อด้ านเศรษฐกิ จ
ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมใน กรอบทวิภาคี ภูมิภาค
และพหุ ภาคี (อาทิ จ านวนโครงการ/ความ ร่ วมมื อ/
ความตกลง)
- เป้าหมาย
๒)ประเทศไทยเป็ น หุ้ น ส่ ว นการ พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กั บ
ต่างประเทศ เพื่อ ร่วมกันบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก
- ตัวชี้วัด
๑) ระดั บความส าเร็จของบทบาทไทย ในการเป็ นหุ้นส่วน
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กั บต่ า งประเทศ (อาทิ จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้
เล่นที่สาคัญในกรอบ ต่าง ๆ โครงการที่ไทยดาเนินกับ
ต่างประเทศ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
๑.๒ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
- เป้าหมาย
๑) ไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลในทุก
มิ ติ และสามารถมี บทบาทเชิ งรุ กในการร่ วมก าหนด
มาตรฐานสากล
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับความร่วมมือกับต่ างประเทศ ในการปรับปรุง/
พั ฒนามาตรฐาน ภายในประเทศให้ สอดคล้ องกั บ
พันธกรณีระหว่างประเทศและ มาตรฐานสากลที่สาคัญ
๒) ระดั บความส าเร็ จของบทบาทไทย ในการก าหนด
บรรทั ดฐานและ มาตรฐานระหว่ างประเทศ (อาทิ
จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ ได้รับการยอมรับ
การเป็นผู้เล่นที่ สาคัญในกรอบต่าง ๆ)
๓) อันดั บ/คะแนนของไทยในดั ชนี สากลในประเด็ น ที่ มี
นัยสาคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
๑.๓ ด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมโลก
- เป้าหมาย
๑) ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีอานาจต่อรอง และได้รับ
การยอมรับในสากลเพื่อปกป้องรักษาและเพิ่มพูน
ผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติ
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับความสาเร็จของไทยในการสร้าง ความเข้าใจ/
การยอมรั บ ภาพ- ลั ก ษณ์ และความนิ ย มไทยใน
สากลด้ ว ยอ านาจ แบบนุ่ ม นวลของไทย (อาทิ
จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่ ม นวล จ า นวน
กิ จ กรรม/โครงการที่ ส่ ง เสริ ม ทั ศ นะเชิ ง บวกต่ อ
ประเทศไทย)
๒) ระดับความสาเร็จของไทยในเวที ระหว่างประเทศ
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้ อริ เริ่ ม ของไทยได้รั บการ
รับรองในเวที/ องค์การระหว่างประเทศ ประเทศ
ไทยและคนไทยได้ รั บ การเลื อ กตั้ง /ยอมรั บ ในเวที
ระหว่ า งประเทศ) ของคนไทย/ชุ ม ชนไทยใน
ต่ า งประเทศ ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี เ กี ย รติ ภู มิ
(จ านวนโครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมคน ไทยใน
ต่ า งประเทศ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนไทยใน
ต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย)
๑.๔ ด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
- เป้าหมาย
๑) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ ต่างประเทศอย่าง
มี เ อกภาพ และไทย เป็ น หุ้ น ส่ ว นความร่ วมมื อ กั บ
ต่างประเทศในทุกมิติ
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับความร่วมมือระหว่ างส่ว น ราชการไทยเพื่อ
พั ฒ นา/ขั บ เคลื่ อ นการ ต่ า งประเทศในทุ ก มิ ติ
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้ มครอง
คนไทยใน ต่า งประเทศ) อย่ างมี บู ร ณาการ (อาทิ
กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการร่วม)
๒) ระดับความสาเร็จในการสร้างความ ตระหนักรู้ กา
รมสี่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว น ต่ า ง ๆ (อาทิ จ านวน
โครงการ จานวน ผู้เข้าร่วมโครงการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๓. การเกษตร

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
๓) ระดับการพัฒนางานบริการด้ านการ ต่างประเทศ
และด้านการกงสุล (อาทิ มี กลไกและช่องทางการ
รั บฟั ง และแก้ ไขข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ข้ อ เสนอแนะของ
ประชาชนที่ หลากหลาย)
๔) ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
ของคนไทยในต่างประเทศ และเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที่เป็น มิตรกั บประเทศไทยในต่างประเทศ
(อาทิ จ านวนคน/องค์ ก รที่ เ ป็ น มิ ต ร จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ สนับสนุนเครือข่ายคนไทยใน
ต่างประเทศ)
๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล ๑. ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวล ร วมใ น ๑.๑ ด้านเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
รวมใน ประเทศในสาขาเกษตร
ประเทศสาขาเกษตร
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัวของมู ลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่ น
๒. ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาค ๑. ผลิ ตภาพการผลติ ของภาค
เพิม่ ขึ้น
เกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เกษตร
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่น (ร้อยละ)
๑.๒ ด้านเกษตรปลอดภัย
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) ผลิตภัณฑ์ เกษตรปลอดภัยของไทยได้ รั บการยอมรั บ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุ ณภาพ และความ
ปลอดภัยอาหาร
๑.๓ ด้านเกษตรชีวภาพ
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) การจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นในทุกตาบล (จานวนวิสาหกิจ)
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนวิ สาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
๑.๔ ด้านเกษตรแปรรูป
- เป้าหมาย
๑) การขยายตั ว ของมู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตร แปรรู ปและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
๑.๕ ด้านเกษตรอัจฉริยะ
- เป้าหมาย
๑) มู ลค่ าสิ นค้ าที่ ได้ จากเทคโนโลยี สมั ยใหม่ /อั จฉริ ยะ
เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าสินค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
- เป้าหมาย
๒) ผลผลติ ต่ อ หน่ ว ยของฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก ารใช้

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๔.อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวล ๑. ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมใน
รวมในประเทศในสาขา
ประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมและบริการ
(ร้อยละ)
๒. ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศในสาขา บริ การ
(ร้อยละ)
๒. ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ล ติ ข อ ง ๑. ผลิ ตภาพการผลติ ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภาพการผลติของภาค
บริการ (ร้อยละ)

แผนย่อย
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ผลผลติ ต่ อ หน่ ว ยของฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (ร้อยละ)
๑.๖ ด้านระบบนิเวศการเกษตร
- เป้าหมาย
๑) ประสิ ทธิ ภาพการผลติ สินค้ าเกษตรต่ อหน่ วย มี การ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ผลผลติสนิ ค้าเกษตรต่อหน่วย (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์ วิ สาหกิ จ ชุ มชน และ
กลุม่ เป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สถาบั นเกษตรกร (สหกรณ์ วิ สาหกิ จ ชุ มชน และ
กลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน กับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มี ค วาม เข้ ม แข็ ง ในระดั บมาตรฐาน
(ร้อยละ)
๑.๑ ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (ร้อยละ)
๑.๒ ด้านอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
- ตัวชี้วัด
๑) อั ต ราการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
การแพทย์เฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ)
๑.๓ ด้ า นอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์
- เป้าหมาย
๑) การขยายตั วของอุ ตสาหกรรมและบริ การเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ดีขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
๑.๔ ด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
- เป้าหมาย
๑) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
- ตัวชี้วัด
๑) ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๕.การท่องเที่ยว

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

๑. รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ยวของ ๑. สัดส่วนผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ประเทศเพิ่มขึ้น
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ(ร้อยละ)
๒. รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของ ๑. สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากการ
เมืองรองเพิ่มขึ้น
ท่ องเที่ ยวของเมื องหลั ก
และเมืองรอง
๓. ความสามารถทางการแข่ งขั น ๑. อั น ดั บความสามาร ถ
ด้านการท่ องเที่ยวของประเทศ
ทางการแข่ งขั นด้ านการ
ไทย โดย Travel & Tourism
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
Competitiveness
Index
โดย TTCI
(TTCI) ดีขึ้น

แผนย่อย
- เป้าหมาย
๒) ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
เพิ่มขึ้น (Tier)
- ตัวชี้วัด
๑) จ านวนผู้ ประกอบการผลิ ตชิ้ นส่ วนอากาศยานระดั บ
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
๑.๕ ด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
- ตัวชี้วัด
๑) อั ตราการขยายตั วของอุ ตสาหกรรมความมั่ นคงของ
ประเทศ (จานวน)
- เป้าหมาย
๒) การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อั ต ราการขยายตั ว ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (ร้อยละ)
๑.๖ ด้านระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- เป้าหมาย
๑) ประสิทธิภาพแรงงาน ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อั นดั บความสามารถด้ านประสิ ทธิ ภาพแรงงาน โดย
WEF ดีขึ้น
- เป้าหมาย
๒) ประเทศไทยมีความพร้อมในอนาคตด้านดิจิทัลมากขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลด้าน
ความพร้อมในอนาคต โดย IMD
๑.๑ ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- เป้าหมาย
๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อั ต ราการขยายตั วของรายได้ จากการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) เมื อ งและชุ มชนที่ มี ศั กยภาพด้ านการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- เป้าหมาย
๓) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อั ตราการขยายตั วของจานวนสิ นค้ าและบริ การการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
๑.๒ ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
- เป้าหมาย
๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) อั น ดั บ ของไทยในการเป็ นจุ ดหมายปลายทางในการ
จั ด การประชุ ม นานาชาติ ต ามดั ช นี International
Congress and Convention Association (ICCA) ดีขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติ
๑.๓ ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
- เป้าหมาย
๑) รายได้ จากการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อั ตราการขยายตั วของรายได้ จากการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย
- เป้าหมาย
๓) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและ
บริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้าน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ)
๑.๔ ด้านท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า
- เป้าหมาย
๑) รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
(ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๑.๕ ด้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
- เป้าหมาย
๑)ปร ะเทศ ไทยเป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่าน
แดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น
๖.พื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ

๗.โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล

เป้าหมายประเด็น
ตัวชี้วัดประเด็น
แผนย่อย
๑.ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน ๑. มู ลค่ าการลงทุ นในเมื อ ง ๑.๑ ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
การแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง
เป้ าหมาย / พื้ นที่ พิ เศษ
-เป้าหมาย
ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จและ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
๑) จานวนเมืองในพื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
สังคมในทุกภูมิภาคของ ประเทศ
กระจาย ความเจริญและลดความ เหลื่อมล้าในทุกมิติ
เพื่อกระจายความเจริญทางด้าน
-ตัวชี้วดั
เศรษฐกิจและสังคม
๑) เมือ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารพัฒ นาศูน ย์
เศรษฐกิจแหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ
๒.พื้นที่ มี แผนผั งภู มิ นิ เวศเพื่อเป็ น ๑. เกณฑ์ และมาตรฐานการ
๒) เมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการพัฒนา
กรอบในการพั ฒนาเมื องน่ าอยู่
พั ฒน าที่ มี โคร งสร้ าง
๓) เมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ
พื้นฐาน รองรับการพัฒนา ๑.๒ ด้านจัดท้าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผัง
เมื องน่ าอยู่ ชนบท มั่ นคง
พื้นที่เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรม
ตามศั ก ยภาพ และความเหมาะสมทางภู มินิ เวศอย่ า ง
แหล่งโบราณคดี
เชิ ง นิ เ วศ และผั ง พื้ น ที่
เป็นเอกภาพ
อนุรักษ์
-เป้าหมาย
๑) เมื อ งมี ร ะบบจั ด การ สิ่ ง แวดล้ อ มและมลพิ ษ ที่ มี
๓.ลดช่ อ งว่ า งความเหลื่ อ มล้ า ๑. สัดส่วน GPP per capita
ประสิทธิภาพ ครอบคลมุและได้ มาตรฐาน
ระหว่างพื้นที
ของจั ง หวั ด ร้ อ ยละ ๒๐
-ตัวชี้วัด
สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP
๑) คุณภาพสิง่ แวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
per capita ของจั งหวั ด
-เป้าหมาย
ร้อยละ ๒๐ แรกที่จนที่สุด
๒) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ วัฒนธรรม
-ตัวชี้วัด
๑) พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
ความสามารถในการแข่ งขั นด้ า น อั นดั บความสามารถในการ ๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น แข่งขัน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เป้าหมาย
๑) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศลดลง
- ตัวชี้วัด
๑) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลติภัณฑ์ มวล
รวมในประเทศ (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) ประสิ ทธิ ภาพด้า นโลจิ สติ กส์ ระหว่า ง ประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง ประเทศ
ของประเทศไทย
- เป้าหมาย
๓) การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๔) การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมือง (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๕) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลง
- ตัวชี้วัด
๑) อั ต ราผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (คนต่ อ
ประชากร ๑ แสนคน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

๘.ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
- เป้าหมาย
๑) สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ ผลิตไฟฟ้าลดลง
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า
- เป้าหมาย
๒) การใช้พลั งงานทดแทนที่ผลิ ต ภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑)สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนที่ ผ ลิ ต ได้ ภายใน
ประเทศ (ร้อยละ) ในการผลิต ไฟฟ้า ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
- เป้าหมาย
๓) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ ประเทศเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
- เป้าหมาย
๔) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้ า ของประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพด้วย เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ กาลังพัฒนา /
โครงการนาร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
กับ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ ละระยะ
(แผนงาน/โครงการ)๒
๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
- เป้าหมาย
๑) ประชาชนมีความสามารถในการ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ อินเตอร์เน็ต
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ๑.๑ ด้านการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
- เป้าหมาย
ย่อมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
๑) การขยายตัวของธุรกิจ Startup ใน ประเทศไทย
ประเทศ (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวจ านวนการก่ อตั้งธุรกิจ Startup
(ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) ความสามารถในการแข่งขันด้านการ ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
- ตัวชี้วัด
๑) อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๒ ด้านสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
- เป้าหมาย
๑) สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ต่อปี
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย ใหม่ที่ไม่ใช่ราย
ใหญ่ (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ กิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๙.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล ๑. อัตราการขยายตัวของ
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ทั้งหมด
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด เฉลี่ยช่วง ๒๐ ปี
(ร้อยละต่อปี)
๒. ยกระดั บการลงทุ นในพื้นที่เขต ๑. มูลค่าการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดในช่วง ๕ ปีแรก
(ล้านล้านบาท)

แผนย่อย
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ กิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)
๑.๓ ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
- เป้าหมาย
๑) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) ความสามารถในการแข่ งขั น ด้า น การค้า ระหว่ า ง
ประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า น การค้ า
ระหว่างประเทศ โดย IMD
- เป้าหมาย
๓) การขยายตัวการส่งออกของ SME
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการ ส่งออกรวม
ของประเทศ (ร้อยละ)
๑.๔ ด้านระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด้าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่
- เป้าหมาย
๑) มีน โยบายของภาครั ฐ ที่เ หมาะสมและ เอื้ อ ต่อ การ
สนับสนุนผู้ประกอบการ
- ตัวชี้วัด
๑) อั น ดั บ นโยบายของภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ วิ ส าหกิ จ และ
ผู้ประกอบการด้านการ สนับสนุนและความสอดคล้อง
ของ นโยบาย
๑.๑ ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัว ของผลิต ภั ณฑ์ มวลรวม ของพื้น ที่เ ขต
พัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล รวมของพื้นที่
เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค ตะวั น ออก เฉลี่ ยช่ ว ง ๒๐ ปี
(ร้อยละ ต่อปี)
- เป้าหมาย
๒) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
(ล้านบาท)
๑.๒ ด้านการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
- เป้าหมาย
๑) การขยายตัว ของผลิต ภั ณฑ์ มวล รวมของพื้น ที่เ ขต
พื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมของพื้นที่
เขตพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เฉลี่ยช่วง ๒๐ ปี
(ร้อยละต่อปี)
- เป้าหมาย
๒) การลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

๑๐.การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และ
วัฒนธรรม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทย คนไทยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดารงชีวิต
สั ง คมไทยมี ค วามสุ ข และเป็ น ที่
ยอมรับของนานาประเทศ

ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ
(ความซื่อสัตย์สุจริต
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง
การกระทาอย่างรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม)

๑๑.ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

คนไทยทุกช่ วงวั ยมี คุณภาพ ได้ รั บ ดัชนีการพัฒนามนุษย์
การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า น
ร่ างกาย สติ ปั ญญา และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ และ
ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ รั ก การ

แผนย่อย
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าการลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้
(ล้านบาท)
๑.๓ ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- เป้าหมาย
๑) การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้น ที่ เ ขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวล รวมของเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน เฉลี่ ย ช่ ว ง ๒๐ ปี
(ร้อยละต่อปี)
- เป้าหมาย
๒) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(ล้านบาท)
- เป้าหมาย
๓) จานวนเมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
- ตัวชี้วัด
๑) เมืองในพื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนา
๑.๑ ด้า นการปลูกฝังคุ ณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
- เป้าหมาย
๑) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
-ตัวชี้วัด
๑) ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติ
ตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
๑.๒ ด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์จาก
ภาคธุรกิจ
- เป้าหมาย
๑) ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
๑.๓ ด้านการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม
- เป้าหมาย
๑) สื่ อ ในสั ง คมไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคมทาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์
- ตัวชี้วัด
๑) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการสร้ า งการรั บ รู้ ค วาม
ตระหนั ก และการใช้ สื่ อ อย่ า งปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๑.๑ ด้า นการสร้า งสภาพแวดล้ อมที่ เ อื้อต่อการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
- เป้าหมาย
๑) ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความ
เป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียง

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๑๒.การพัฒนาการ
เรียนรู้

เป้าหมายประเด็น
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๑. คนไทยมี การศึกษาที่ มี คุณภาพ
ตาม มาตรฐานสากล
มี ทั กษะที่ จ าเป็ น ของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถใน การ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่ ว มกั บผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ล มี นิ สั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้

ตัวชี้วัดประเด็น

๑. คะแนน PISA ด้านการอ่าน
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์
๒. อันดับขีดความสามารถใน
การแข่ งขั น ของประเทศ
ด้านการศึกษา

แผนย่อย
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
๑.๒ ด้านการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
- เป้าหมาย
๑) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
๑.๓ ด้านการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- เป้าหมาย
๑) วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และ ทักษะในศตวรรษที่
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก การเรี ยนรู้ มี
สานึก พลเมือง มี ความกล้า หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ แก้ปัญหา ปรั บตั ว สื่อ สาร
และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ตลอดชีวิต
- ตัวชี้วัด
๑) คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุ ษ ย์ ด้ า นทั ก ษะ (Skill)
ของ World
Economic Forum (WEF)
๑.๔ ด้านการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
- เป้าหมาย
๑) แรงงานมี ศัก ยภาพในการ เพิ่ มผลผลิต มีทั ก ษะ
อาชี พ สู ง ตระหนั ก ในความส าคั ญ ที่ จ ะพัฒ นา
ตนเองให้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ สามารถปรั บ ตั ว และ
เรี ยนรู้ใหม่ ต ามพลวั ต ของโครงสร้ า งอาชี พและ
ความต้องการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ผลิตภาพแรงงาน
- เป้าหมาย
๒) มี ค นไทยที่ มี ค วามสามารถ และ เชี่ ย วชาญ
ต่า งประเทศ เข้า มาทาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ตัวชี้วัด
๑) สั ด ส่ ว นก าลั ง แรงงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๑.๕ ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
- เป้าหมาย
๑) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคม
- ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีงานทา และรายได้
เหมาะสม
๑.๑ ด้านปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
- เป้าหมาย
๑) คนไทยได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่ จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้า ถึ ง การเรี ยนรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๑๓.การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมายประเด็น
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะราย สาขาใน
๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ มตาม ๑. อันดับความสามารถในการ
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
ศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
แข่งขันของ ประเทศไทยใน
๒) ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละ กลุ่ม
ความสามารถของพหุปัญญา
ระดับสากลดีขึ้น
โรงเรียนลดลง
๓) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๒ ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
- เป้าหมาย
๑) ประเทศไทยมี ระบบข้อมูลเพื่อการ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุ ปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและ การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่ วนสถานศึ กษาที่ สามารถจั ดการ เรี ยนการ
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุ ปัญญารายบุคคล
๒) สั ด ส่ ว นเด็ ก และเยาวชนที่ ได้ รั บการส่ ง ต่ อ และ
พัฒนาตามศักยภาพ/พหุ ปัญญา
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความ อายุ คาดเฉลี่ ยของการมี ๑.๑ ด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
เป็นอยู่ดี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
- เป้าหมาย
๑) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข ภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่พึ งประสงค์ และ
สามารถป้อ งกั นและลดโรคที่ สามารถป้อ งกั นได้
เกิดเป็นสังคม บ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร
๑.๒ ด้านการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
- เป้าหมาย
๑) จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนอัตราการครองเตียงลดลง
๑.๓ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะที่ดี
- เป้าหมาย
๑) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้
- ตัวชี้วัด
๑) การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
๑๓.๔ ด้านการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
- เป้าหมาย
๑) ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ
๑.๕ ด้านการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค
อุบั ติใ หม่และโรคอุบั ติ ซ้า ที่เ กิ ดจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
- เป้าหมาย
๑) ประชาชนมีความรู้ สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และ

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๑๔.ศักยภาพการกีฬา

๑๕.พลังทางสังคม

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
โรคอุบัติซ้า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรค อุบัติ
ใหม่ แ ละโรคอุ บัติ ซ้าที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากร ทั้งหมด)
ใช้กีฬาส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี อายุ คาดเฉลี่ ยของการมี ๑.๑ ด้านการส่งเสริมการออกก้า ลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
มี น้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพ สุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ให้ก ลายเป็น วิถีชี วิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมี
กฎกติกา
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก้ า ลั ง กาย กี ฬ าแล ะ
นันทนาการ
- เป้าหมาย
๑) คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
อย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๒) ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร ทั้งหมดออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๑.๒ ด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
- เป้าหมาย
๑) นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ
- ตัวชี้วัด
๑) อั น ดั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าในมหกรรมกี ฬ าระดั บ
นานาชาติของนักกีฬาไทย
๑.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
- เป้าหมาย
๑) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี คุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) มี บุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ า นั น ทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทัว่ ประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมของในการ มิ ติ ด้ านโอกาสของดั ชนี ชี้ วั ด ๑.๑ ด้านการเสริมสร้างทุนทางสังคม
พัฒนาสังคม
ความก้ า วหน้ า ทางสั ง คม*
- เป้าหมาย
(ร้อยละของคะแนน)
๑) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ พัฒนาสังคมมาก
* ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทาง
ขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง (ร้อยละ)
สังคม (Social Progress
- ตัวชี้วัด
Index)
๑) ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม*
* อยู่ระหว่างการจัดทาตัวชี้วัด
๑.๒ ด้านการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- เป้าหมาย
๑) ประชากรไทยมี ก ารเตรี ยมการ ก่ อนยามสู งอายุ
เพื่อให้สูงวัย อย่างมีคุณภาพ
- ตัวชี้วัด
๑) สั ด ส่ ว นประชากรอายุ ๒๕ –
๕๙ ปี ที่ มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง เศรษฐกิจ
สั ง คม สุ ข ภาพ และ สภาพแวดล้ อ ม เที ย บกั บ
จานวนประชากร อายุ ๒๕-๕๙ ปี ทั้งหมด (ร้อยละ)
- เป้าหมาย
๒) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของผู้สูงอายุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น
๑๖.เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายประเด็น
ตัวชี้วัดประเด็น
รายได้ ข องประชากรกลุ่ ม รายได้ ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง*
น้ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งกระจายอย่ า ง *Inclusive Development
ต่อเนื่อง
Index

๑๗.ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

คนไทยทุ กคนได้ รั บ การคุ้ มครอง สัดส่วนประชากรที่ได้รับความ
และมี หลั ก ประกั น ทาง สั ง คม คุ้ มคร อ งตามร ะบบและ
เพิ่มขึ้น
มาตรการคุ้ มครองทางสั งคม
(ร้อยละ)

๑๘. การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

สภาพแวดล้ อมของประเทศ ไทยมี อันดับของประเทศด้านความ
คุณภาพดีอย่างยั่งยืน
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ใน ระดับโลก

แผนย่อย
๑.๑ ด้านการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
- เป้าหมาย
๑) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการเติบโตรายได้ ของกลุ่มประชากรร้อยละ
๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด (ร้อยละ)
๑.๒ ด้า นการสร้า งสภาพแวดล้ อมและกลไกที่ ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- เป้าหมาย
๑) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมี รายได้เพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจ ฐานรากของ
มูลค่าสินค้า OTOP (ร้อยละ)*
* อยู่ระหว่างการจัดทาตัวชี้วัด
- เป้าหมาย
๒) กลุ่มครัวเรือน bottom ๔๐ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
- ตัวชีว้ ัด
๑) สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ต่ อ รายได้
ทั้งหมดของครัวเรือ นของกลุ่มครัวเรือนประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด
๑.๑ ด้านการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
- เป้าหมาย
๑) คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สั ด ส่ ว นประชากรกลุ่ ม ด้ อ ย โอกาสและกลุ่ ม
เปราะบางที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม และการ
คุ้มครองทางสังคม ต่อประชากรทั้งหมด
๒) สัดส่วนสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย (ร้อยละ)
๑.๒ ด้านมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม
- เป้าหมาย
๑) มี ร ะบบและกลไกในการให้ ค วาม ช่ ว ยเหลื อ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
- ตัวชี้วัด
๑) ดั ช นี ค วามยากจนแบบหลากหลายมิ ติ ข อง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
๑.๑ ด้านสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- เป้าหมาย
๑) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมาย
๒) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนพืน้ ที่สีเขียวทุก ประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่า

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
ธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ การใช้ประโยชน์
พื้นที่สี เขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมือง
และ ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อย
ละของพื้นที่ทั้ง ประเทศ)
๑.๒ ด้านสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล
- เป้าหมาย
๑) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)
๑.๓ ด้านสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ
- เป้าหมาย
๑) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
- ตัวชี้วัด
๑) ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยรวมใน
สาขาพลั ง งานและขนส่ ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการ
จัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
๑.๔ ด้า นจั ด การมลพิ ษที่ มี ผ ลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อม และ
สารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
- เป้าหมาย
๑) คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและ
แหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัด
๑) คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิว ดิน แหล่งน้าทะเล
และแหล่ ง น้ าใต้ ดิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ เ หมาะสมกั บ
ประเภทของการใช้ ประโยชน์ (ร้ อ ยละของพื้น ที่
เป้าหมาย ทั้งหมด)
- เป้าหมาย
๒) คุณภาพอากาศ เสียง และความ สั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐาน ของประเทศไทย
- ตัวชี้วัด
๑) คุณภาพอากาศ เสียง และความ สั่นสะเทือนอยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละ ของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด)
- เป้าหมาย
๓) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อั น ตร าย สาร เค มี ใ น ภา คก าร เ ก ษต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
๑.๕ ด้ า นยกระดับ กระบวนทั ศ น์ ด้ า นทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล
- เป้าหมาย
๑) คนไทยมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่ง แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม*

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น
๑๙. การบริหาร
จัดการน้้าทั้งระบบ

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

๑. ความมั่ นคงด้ านน้ าของประเทศ ๑. ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของ
เพิ่มขึ้น
ประเทศ
๒. ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ๑. ระดับความมั่นคง และ/หรือ
ในการใช้ น้ าอย่ างประหยั ดและ
ผลิ ต ภาพจากการใช้ น้ า
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
(บาท/ ลูกบาศก์เมตร)
๓. แม่ น้ าล าคลองและแหล่ ง น้ า ๑. สัดส่วนของแม่ น้ าลาคลอง
ธรรมชาติ ได้ รั บการอนุรั กษ์ และ
และ แหล่งน้าธรรมชาติที่ไม่
ฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี
มี สิ่ ง รุ ก ล้ า ผิ ด กฎหมาย
(ร้อยละของแม่น้า ล้าคลอง
แ ล ะ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ทั้ ง
ประเทศ)

๒๐.การบริการ

๑. บริ ก ารของรั ฐมี ประสิ ทธิ ภาพ

๑. ระดั บ ความพึ ง พอใจใน

แผนย่อย
*อยู่ระหว่างการจัดทาตัวชี้วัด
๑.๑ ด้า นพั ฒ นาการจั ดการน้้ า เชิ งลุ่ ม น้้ า ทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ ม
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
- เป้าหมาย
๑) เพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้า อุปโภคบริโภค จาก
ระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕)
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค
๒) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมาย
๒) เพิ่มระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้า
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้า
- เป้าหมาย
๓) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการน้าจาก
ปัจจุบัน ๖๔ คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ ด้าน ประสิทธิผล)
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า
๑.๒ ด้า นเพิ่มผลิ ตภาพของน้้ าทั้ ง ระบบ ในการใช้ น้ าอย่ า ง
ประหยัดรู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
- เป้าหมาย
๑) เพิ่มระดับความมั่นคง ด้านน้าในเขตเมือง
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง
- เป้าหมาย
๒) เพิ่ ม ระดั บ ความมั่ น คงด้ า นน้ าเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
- เป้าหมาย
๓) เพิ่มผลิตภาพจากการใช้น้า
- ตัวชี้วัด
๑) ผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ ลูกบาศก์เมตร)
๑.๓ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ ม่ น้ า ล้ า คลองและแหล่ ง น้้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
- เป้าหมาย
๑) แม่น้าลาคลองและ แหล่งน้าธรรมชาติทั่ว ประเทศ
มี ร ะบบนิ เ วศและทั ศ นี ย ภาพที่ ดี มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนพื้นที่ลาคลองที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมาย)
๒) สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมาย)
๓) สัดส่วนพื้นที่ชุ่ม น้าและ แหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
๔) สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอก เขต กทม.ที่เป็นชุมชน
ขนาด ใหญ่ ) ริ ม แม่ น้ า ล้ า คลอง และแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
๑.๑ ด้านการพัฒนาบริการประชาชน

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมายประเด็น
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
๒. ภาครั ฐ มี ก ารด าเนิ น การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพด้ วยการน า
น วั ต ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี ม า
ประยุกต์ใช้

๒๑.การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดประเด็น
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ

แผนย่อย
- เป้าหมาย
๑) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
๑) สัดส่ วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ ได้รับการ
การจั ดล าดั บขององค์ การ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
สหประชาชาติ
๑.๒ ด้านการบริหารจัดการการเงินการคลัง
- เป้าหมาย
๑) หน่ว ยงานภาครั ฐบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ต ามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของโครงการที่มี ผลสั มฤทธิ์ต่อ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๓ ด้านการปรับสมดุลภาครัฐ
- เป้าหมาย
๑) เปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม
- ตัวชี้วัด
๑) ระดับความสาเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
ดาเนินการบริการสาธารณะ
- เป้าหมาย
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
- ตัวชี้วัด
๑) ค่า คะแนนการประเมิน ร้ อ ยละของเทศบาลและ
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลที่ น าแผนชุ ม ชนสู่ ก าร
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (LQM)
๑.๔ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- เป้าหมาย
๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว
- ตัวชี้วัด
๑) Digital Government Maturity Model (Gartner)
๒) ร้อยละของหน่ว ยงานที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสู ง
ตามเป้าหมาย
๑.๕ ด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- เป้าหมาย
๑) บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ า นิ ย มในการท างานเพื่ อ
ประชาชน ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น มืออาชีพ
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (คะแนนรวม)
๒) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมาย (ทุกคดี)
ดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ตของ ๑.๑ ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเทศไทย
- เป้าหมาย
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
- ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี พฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
๒) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมี
ทัศ นคติ แ ละพฤติก รรมในการต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

๒๒.กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาค
ส่วน ได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม
๒. การอานวยความยุติธรรมเป็นไป
โดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็น
ธรรม ทั่ วถึง และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
และประพฤติมิชอบ
๓) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
- เป้าหมาย
๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง
๒) จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง (จานวนข้อ
ร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ที่ ถู ก ชี้ มู ล เรื่ อ งวิ นั ย
(ทุจริต) ลดลง)
๓) จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้ าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทาการทุจริต
๔) จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองลดลง
๑.๒ ด้านการปราบปรามการทุจริต
- เป้าหมาย
๑) การด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต มี ค วามรวดเร็ ว เป็ น ธรรม
โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ
- ตัวชี้วัด
๑) ร้ อ ยละของกระบวนการด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต ที่
จาเป็นต้องขอขยาย ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกาหนด
๒) ร้อยละของจานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง
๑.๑ ด้านการพัฒนากฎหมาย
- เป้าหมาย
๑) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ ภ ายใต้ ก รอบกฎหมายที่ มุ่ ง ให้
ดั ชนี นิ ติ ธรรม รายงานความ
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ยุติธรรมโลก
ประเทศโดยทั่วถึง
- ตัวชี้วัด
๑) ร้ อ ยละของกฎหมายที่ ไ ด้ รั บ การทบทวนแก้ ไ ข
ปรั บปรุ ง และ/หรื อ ยกเลิ ก ให้ มี เ นื้ อ หาที่ ไม่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
๒) ร้อยละจานวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่
รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย
- เป้าหมาย
๒) การปฏิบัติตามและ การบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติและเป็น ธรรม
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนการนาเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมู ล
กลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อจานวนกฎหมาย
๒) ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย
๓) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
- เป้าหมาย
๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
- ตัวชี้วัด
๑) จานวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ ประชาชนมี
ส่วนร่วมกันในการทบทวนความจาเป็นเหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

๒๓.การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

๑. ความสามารถในการแข่งขันด้าน ๑. การจั ด อั น ดั บ โดยสภา
โครงสร้ า งฐานทางเทคโนโลยี
เศรษฐกิจโลกและ สถาบัน
และด้ านโครงสร้ างพื้นฐานทาง
การจัดการนานาชาติ
วิ ทยาศาสตร์ ข องประเทศเพิ่ ม
สูงขึ้น
๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา ๑. ร้อยละของมูลค่าการลงทุน
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ภายในของประเทศเพิ่มขึ้น
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในของประเทศ

แผนย่อย
๑.๒ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- เป้าหมาย
๑) การอานวยความยุติธรรมมีความ โปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
- ตัวชี้วัด
๑) อั ต ราส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน ขั้ น ตอน ในการ
อ านวยความยุ ติ ธ รรม ที่ ใ ช้ น วั ต ก รรมและ
เทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวก
และรวดเร็ว
๒) ประเภทและระดับของมาตรการที่รั ฐ กาหนดขึ้น
เพื่อความเสมอภาค ใน กระบวนการยุติธรรม
๑.๑ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
- เป้าหมาย
๑) ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ ก าร สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้
เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
- ตัวชี้วัด
๑) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
- เป้าหมาย
๒) วิ ส าหกิ จ ในกลุ่ ม เป้ า หมายด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้
จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ ๑๐
๑.๒ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
- เป้าหมาย
๑) คุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความ
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
- ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิใ์ น
การยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
๑.๓ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมาย
๑) การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจชี วภาพ ต่อ สิทธิบัตร อนุสิท ธิบัต ร
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด (จานวนเท่าที่เพิ่มขึ้น)
๑.๔ ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นองค์ ค วามรู้
พื้นฐาน
- เป้าหมาย
๑) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
- ตัวชี้วัด
๑) เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑-๒
ประเด็น

เป้าหมายประเด็น

ตัวชี้วัดประเด็น

แผนย่อย
๑.๕ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- เป้าหมาย
๑) จ านวน โครงสร้ า งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ แ ล
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ
- เป้าหมาย
๒) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐ

๔.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๑. ความเป็นมา
๑.๑ ตามที่รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา บัญญัติให้ มีการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ บัญญัติให้ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดาเนินการศึกษาและจัดทา
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดาเนินการต่อไป และให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑.๒ เมื่ อวั นที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี ได้ มี มติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการอิสระเพื่ อการปฏิ รู ป
การศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ และมี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีได้กาหนดอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สรุปได้ดังนี้
(๑) ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
ด าเนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๒) ศึกษาและเสนอแนะกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ ให้ ไ ด้ ผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี กลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) ศึ ก ษาและเสนอแนะแนวทาง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยสอดคล้ อ งกั น ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ พื้ น ที่
ต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) ร่ า งกฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ลดความ
เหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา
๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระสองปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น
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๒. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา กาหนดให้ ดาเนิ นการปฏิรู ป
ประเทศในด้านการศึกษาอย่างน้อยให้เกิดผล ดังนี้
(๑) ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา
๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๒) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติ และระดับพื้นที่
๒.๒ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) มาตรา ๖ บั ญ ญั ติ ว่ า ให้ มี แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ ก าหนดกลไก วิ ธี ก าร และขั้ น ตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์
ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทาเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน
หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้
บังคับต่อไป
(๒) มาตรา ๘ วรรคสี่ บัญญัติว่า ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) และด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ.
ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖ หรือ
มาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดาเนินการ
(๓) มาตรา ๑๒ บั ญญัติ ว่า การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้ านการศึ กษาตาม
มาตรา ๘ วรรคสี่ ให้คณะกรรมการตามมาตราดังกล่าวดาเนินการโดยอิสระตามแนวทางที่เห็นสมควร
และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อดาเนินการตามมาตรา
๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความสอดคล้อง และบูรณาการ
กับแผนการปฏิรู ปประเทศด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ด้วย และเมื่อ
คณะรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบแล้ ว ให้ หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ นการให้ เป็ นไปตาม
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ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ แล้วแต่กรณี
๓. สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๓.๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี ๗ เรื่อง ดังนี้
(๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

๓.๒ วัตถุประสงค์
(๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education)
(๒) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (reduce disparity in education)
(๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence
and competitiveness)
(๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม ธรรมาภิบาล (improve efficiency
agility and good governance)
๓.๓ เป้าหมายสาคัญเร่งด่วน
(๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึง
กฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพื้น ที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
หลักสู ตรและการเรีย นรู้แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ....
(๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับพื้นที่
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนินการ
ของสถานศึกษา
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(๓) นาเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัดตั้งสถาบัน
หลักสูตร และการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัด
การศึกษาในระดับต่าง ๆ
(๔) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล นาความรู้
และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
(๕) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือแผนงาน
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจาเป็น
ของประเทศ ซึง่ ในระยะแรกจะเน้นครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสาหรับท้องถิ่นขาดแคลน
(๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและ
การปฏิรูปการศึกษาให้สามารถเริ่มดาเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
๓.๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐๖,๔๖๒.๗ ล้านบาท ประกอบด้วย
แผนงานใน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
และกฎหมายลาดับรอง
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล

งบประมาณในการดาเนินการ
๑๑๕.๕๐ ล้านบาท
๒,๖๓๐.๐๐ ล้านบาท
๘๙,๕๒๕.๕๐ ล้านบาท
๖,๕๒๐.๐๐ ล้านบาท
๖,๒๕๖.๕๐ ล้านบาท
๒๓๗.๐๐ ล้านบาท
๑,๑๗๘.๒๐ ล้านบาท

๓.๕ ระยะเวลาในการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
(๑) ระยะเร่งด่วน หรือภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครบวาระการทางานของ

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
(๒) ระยะสั้น หรือภายใน ๓ ปี
(๓) ระยะกลาง - ระยะยาว หรือภายใน ๕ – ๑๐ ปี

๔.๒-๕

๔. ความเห็นคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
สานักงานฯ ได้จัดส่งแผนปฏิรูปด้านการศึกษาให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการยุทะศาสตร์ชาติ สรุปความเห็นได้ดังนี้
คกก.จัดทา
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ความสอดคล้อง

ข้อสังเกต

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๓ เส้นทางวิชาชีพครู
เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าและมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม และประเด็นการ
ปฏิรูปที่ ๕.๔ ระบบความปลอดภัยและระบบ
สวัสดิภาพของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงใน
ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๓ เขตพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในพื้นที่เฉพาะ มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคงในประเด็นที่ ๒ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๖.๓ เขตพื้ น ที่ น วั ต กรรม
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในพื้นที่เฉพาะ นอกจากการ
ให้ ค วามส าคั ญ ในมิ ติ ด้ า นสั ง คมแล้ ว ควรให้
ความส าคัญ ในมิ ติ ด้ า นความมั่ น คงควบคู่ไ ปด้ ว ย
อย่างรอบคอบ
 ควรปลู ก ฝั ง ให้ เด็ กไทยมี ค วามรั กต่ อประเทศชาติ
เน้นการรักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม นึก
ถึงประโยชน์ส่วนรวม รักประชาธิปไตย มีธรรมาภิ
บาล และชี้ในเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต
คอรัปชั่น ตลอดจนสามารถตระหนักรู้และมีส่วนร่วม
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคมที่ตนเอง
อาศัย เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืน
 ให้ความสาคัญกับการจัดระบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ของนั กเรียนใน
อนาคต ลดการเรี ย นกวดวิ ช าที่ ม ากเกิ น ความ
จาเป็นควบคู่ไปกับการพิจารณาความสมดุลในการ
ใช้ชีวิตของเด็กในด้านอื่น ๆ
 ควรให้ความสาคัญกับทัศนคติและค่านิยมของครู
คุณภาพและจานวนครูที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
จานวนนักเรียน โดยพิจารณาจากแผนรองรับ
ประชากรเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคต
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของครู
ควรให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี ทักษะ
และจิตวิญญาณในการประกอบการรวมทั้งการสร้าง
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและ
หลากหลายของคนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต ตลอดจนทั กษะใน
การวิ เคราะห์ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมู ล เพื่ อการ
วางแผนธุรกิจและสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยง
ทางธุรกิจ
 บางประเด็นที่ ยั งไม่ สอดคล้ องและเป็ นไปในทิ ศทาง
เดี ย วกั น อาทิ การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ให้
ความส าคั ญกั บการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพ
การศึ กษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึ กษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรองรับคุณภาพ
และการก ากั บดู แลคุ ณภาพการศึ กษา ในขณะที่
ประเด็ นการปฏิรูประบบการประกัน การประเมิ น



ความมั่นคง
ตามหนังสือ
เมื่อวันที่
๕ ต.ค. ๖๑

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

เห็นด้วยในหลักการ

ตามหนังสือ
เมื่อวันที่
๕ ต.ค. ๖๑
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์

มีความสอดคล้องกับประเด็นแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริ มสร้ างศั กยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ มุ่ งเน้ น
พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมี คุ ณ ภาพ ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง กาย ใจ
สติ ปั ญญา มี พั ฒนาการที่ ดี รอบด้ าน และมี สุ ข
ภาวะที่ดี



๔.๒-๖

คกก.จัดทา
ยุทธศาสตร์
ชาติ
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์

ความสอดคล้อง

ตามหนังสือ
เมื่อวันที่
๑๘ ต.ค. ๖๑

การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทางสังคม
ตามหนังสือ
เมื่อวันที่
๑๐ ต.ค. ๖๑
การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือ
เมื่อวันที่
๘ พ.ย. ๖๑

ภาพรวมรายงานมี ร ายละเอี ย ดสมบู ร ณ์ มี
เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการบ่ ง ชี้
ระดับของความเหลื่อมล้า ทั้งการเข้าถึงการศึกษา
และความเหลื่ อ มล้ าในคุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด บางส่ ว นที่ ส าคั ญ ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศที่มุ่งส่งเสริม สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการตระหนักรู้และการมีส่วน
ร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล

ข้อสังเกต
และการรับรองคุณภาพการศึกษา อาทิ คานิยามของ
การประกั นคุ ณภาพที่ ให้ ไว้ ในประเด็ นการปฏิ รู ป
ไม่ได้สื่อถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ในการกากับดูแลสถานศึกษาว่าควรเป็นผู้ให้
การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
เรื่องของการบริ หารคุณภาพที่ ต้ องด าเนิ นการโดย
สถานศึกษาเอง
 ยั ง ขาดความชั ด เจนในเรื่อ งการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และการมี ส่ วนร่ว ม
ของภาคเอกชนและชุมชน
 ควรให้ ความส าคัญ กับ การปฏิ รูป โครงสร้างการจั ด
การศึ ก ษาและการปฏิ รู ป โครงสร้ า งกระทรวง
การศึกษาให้มากขึ้น
 ควรให้ ความส าคั ญกั บการสร้ างแรงจู งใจและความ
ตระหนั กในการเรียนรู้ในโลกดิ จิ ทั ล ควบคู่กับการ
ออกแบบการเรียนรู้หรือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่ สอดคล้ องกั บบริ บทใหม่ และ
ผู้ เรี ย นรุ่ นใหม่ และการประเมิ นคุ ณภาพการจั ด
การศึกษาในรูปแบบออนไลน์

ควรให้ ความส าคั ญกั บการสอดแทรกความรู้ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ในหลักสูตรการศึกษาหรือช่อง
ทางการเรียนรู้อื่น ๆ ทั้งในและนอกระบบอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม
รวมถึงการสร้างนักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อมรุ่ น ใหม่ เพื่ อส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
 ควรมีการปรับวิธีการเรียนให้เยาวชนมีความคิดเชิง
วิเคราะห์ในประเด็นสาคัญ ๆ เช่น ผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ โรคอุ บั ติ ใหม่
อุบั ติ ซ้ า เป็ น ต้ น เพื่อหาทางตั้ ง รับ ปรับ ตั ว และ
จัด การกับ ภัย ที่ จ ะเกิด ขึ้น เพื่ อช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
หรือผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น ในอนาคตได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ


๔.๒-๗

คกก.จัดทา
ยุทธศาสตร์
ชาติ
การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
ตามหนังสือ
เมื่อวันที่
๓๐ ต.ค. ๖๑

ความสอดคล้อง

ข้อสังเกต
ควรพิ จารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นอันดับแรก
ก่อน
 ควรพิจารณาความจาเป็ นและความคุ้ มค่ า เพื่อลด
ความซ้ าซ้ อนในการด าเนิ น งาน และส่ ง เสริม ให้
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ลดภาระต่อ
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐภายใต้กรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง
 ควรพิ จ ารณากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
และกฎหมายรองให้มีเท่าที่จาเป็น


๕. ความเห็นฝ่ายเลขานุการ
๕.๑ ความสอดคล้องระหว่า ง (ร่ าง) แผนปฏิรูปประเทศด้า นการศึกษากับวิสัยทัศน์ เป้า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ
(ร่ าง) แผนปฏิรู ป ประเทศด้ านการศึ กษามี ค วามสอดคล้ องกับ วิ สั ย ทัศ น์ ของยุท ธศาสตร์ช าติ คื อ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยเป็นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้ง สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านอื่น ๆ โดย (ร่าง)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กาหนดให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาในหลายส่วนที่สาคัญ
อาทิ การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยการจัดให้มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อช่ว ยเหลื อผู้เรี ยนที่อยู่ในพื้น ที่ห่ างไกลหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดให้มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อผู้เรียน
๕.๒ ความครบถ้วนขององค์ประกอบและรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน ตามกาหนดในมาตรา ๗
ของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๖ องค์ประกอบ ได้แก่
(๑) แผน ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ และผลอั น พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นที่ จ ะ
ดาเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลาดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ
และตัวชี้วัดผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
(๓) การกาหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่องตามมาตรา ๘
แล้วแต่กรณี รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน
(๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี
(๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

๔.๒-๘

๕.๓ ประเด็นประกอบการปรับปรุงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่เสนอ คณะกรรมอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ มีการ
ดาเนินการด้านต่าง ๆ คู่ขนานไปพร้อมกัน ทาให้รายละเอียดของ (ร่าง) แผนดังกล่าวบางประการอาจ
ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุง
ในรายละเอียด ดังนี้
(๑) การปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลที่ดาเนินการคู่ขนานไปแล้ว
๑.๑ การปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีและที่ประกาศใช้ไปแล้ว ในรายละเอียดต่อไป อาทิ การจัดตั้งกองกองทุนผลิต
และพัฒนาครู ซึ่งเปลี่ยนเป็นโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒนาครู ให้สอดคล้องกับ
(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑.๒ การปรับให้สอดคล้องกับผลการดาเนินการจริง อาทิ การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งได้เริ่มดาเนินการ
แล้ ว เช่ น การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นยากจนพิ เ ศษแบบมี เ งื่ อ นไขมากกว่ า
๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ และประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
ผู้เรีย นในพื้น ที่เฉพาะ ได้มีการนาร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึก ษาใน ๖ จังหวัด ได้แก่
ระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และปัตตานี โดยเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จะมีอิสระในการจัดการศึกษาของตนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของ
เขตพื้นที่ เช่น เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่ง เป็นจังหวัดที่โดดเด่น ด้าน
อุตสาหกรรม น าไปสู่ การจัดการศึกษาที่มุ่ง เน้นด้านวิท ยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้ นการสร้า ง
นักเรียนที่เป็นนักพัฒนานวัตกรรม และทาให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งกาเนิดวิทยาศาสตร์
ใหม่ ๆ
(๒) การปรับปรุงกิจกรรมและตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
๒.๑ การปรับปรุงกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ ความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อจัดการศึกษา โดยกิจกรรมที่ระบุการจัดทาข้อเสนอ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือนั้น ไม่ได้ระบุแนวทางการดาเนินการต่อไปเพื่อขับเคลื่อน
ข้อเสนอนั้น หลังจากดาเนินการจัดทาข้อเสนอแล้วเสร็จ เป็นต้น
๒.๒ การปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน เช่น ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๓ เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้
ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม กิจกรรมกาหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบั ติงานครู โดยวิธีการศึกษา วิเคราะห์ ภ าระงานของครูเพื่อใช้ในการกาหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานครู มีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งควรมีกิจกรรมการขับเคลื่อนให้ครูปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
เพิ่มเติมด้วย เป็นต้น

๔.๒-๙

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ ขอความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษาเสนอ
๖.๒ มอบหมายคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรู ปการศึกษา พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็น
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ ๔ และความเห็นของฝ่ายเลขานุการตามข้อ ๕.๓ หรือ
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นสมควร และนาเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

