ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓.๒ (ร่าง) ระเบียบหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๓ การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศเบื้องต้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา
๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ นฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๑ เมื่อในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมฯ แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุม จานวน ๒ คน ได้แก่
๒.๑ พลเอก พรพิ พั ฒ น์ เบญญศรี ขอแก้ ไ ขหน้ า ที่ ๑ ต าแหน่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ล าดั บ ที่ ๔ จาก “ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด” เป็น “ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด”
๒.๒ นายกลินท์ สารสิน ขอเพิ่มเติมหน้าที่ ๖ วาระการประชุมที่ ๔.๑ ความเห็นและประเด็นอภิปรายว่า
“การเพิ่มมูลค่าด้วยเรื่องราว และการทาหีบห่อ (packaging) ให้เหมาะสมสาหรับสินค้าในท้องถิ่น”
ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
๓. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
กรรมการผู้มาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
๒. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน
ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๕. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก
๖. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๗. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๘. พลตารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
ผู้แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๙. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๐. นายอาพน กิตติอาพน
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๑๒. นายกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๓. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๔. นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๕. นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
๑๖. นายกานต์ ตระกูลฮุน
๑๗. นายชาติศิริ โสภณพนิช
๑๘. นายเทียนฉาย กีระนันทน์
๑๙. นายบัณฑูร ล่าซา
๒๐. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คนที่หนึ่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๒
๒๑. นายพลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๒. นายวิษณุ เครืองาม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๓. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๔. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๕. นายอุตตม สาวนายน
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๖. นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
กรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๗. นายดนุชา พิชยนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๘. นางสาวชลิดา โชไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการผู้ลาประชุม
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
คนที่สาม
๒. นายศุภชัย พานิชภักดิ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๓. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
สานักนายกรัฐมนตรี
๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๔. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๕. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
คณะทางานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๘. นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
รักษาการผู้อานวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๙. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๐. นางสาวณฐิณี สงกุมาร
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวมนวดี จันทิมา
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการพิเศษ
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๑๒. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
๑๓. นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑๔. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
รองประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑๕. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๓
๑๖. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๗. นายพงษ์โพยม วาศภูมิ
ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๘. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
๑๙. นางสาวศศิธร พลัตถเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒๐. นายชาญวิทย์ ผลชีวัน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒๑. นางลีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒๒. นางสาววรรณภา คล้ายสวน
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๓. นายมนตรี บุญพานิชย์
รองเลขาธิการฯ
๒๔. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะและ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
๒๕. นางสาวประสพศรี รักความสุข
ผู้อานวยการสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
๒๖. นางนภัสชล ทองสมจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
๒๗. นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
๒๘. นางสาววรรณิยา เอมะศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๒๙. นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๓๐. นายบุญเกิด วงษ์บุญงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๓๑. นายธัชไท กีรติพงศ์ไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๓๒. นางสาวสุวรรณา พัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๓๓. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๓๔. นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๕.-๔๘. เจ้าหน้าที่ สศช. จานวน ๑๔ คน
๔๙.-๑๐๕. ผู้ติดตามกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน ๕๗ คน
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.
วาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการฯ มีภารกิจสาคัญในการ
พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อใช้ในการจัดทาแผนแม่บท แผนระดับรองต่าง ๆ ตลอดจน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง บูรณาการกันต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๔
วาระการประชุมที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายดนุชาฯ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล ซึ่ง
ได้แจ้ งเวีย นรายงานการประชุม และมีกรรมการขอแก้ไข ๑ คน คือ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
(ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ) โดยขอแก้ไขหน้าที่ ๑ ตัวสะกดชื่อกรรมการ ลาดับที่ ๗ จาก “พลเรือเอก
พิเชษ...” เป็น “พลเรือเอก พิเชฐ...” ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๒. มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
วาระการประชุมที่ ๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องร่างยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายดนุ ชาฯ) ได้ร ายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี มติรับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่
คณะกรรมการเสนอ และมอบหมายให้ สศช. ในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง นี้ ในการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ให้ สศช. ค านึ ง ถึ ง สภาวการณ์ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศที่ อ าจ
เปลี่ ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุม และอาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ เช่น
สถานการณ์ ก ารเมื อ งโลก ภาวะเศรษฐกิ จ โลก การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ และ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น และให้พิจารณาแนวทางหรือกาหนดกลไกที่ทาให้
ร่างยุทธศาสตร์ชาติสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย รวมทั้ง ให้ สศช. นา
ร่างยุ ทธศาสตร์ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็ นชอบตามขั้น ตอน ก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระการประชุมที่ ๔.๑ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายดนุชาฯ) ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้นาความเห็น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง โดยมีหน่วยงานตอบความเห็น คณะรัฐมนตรี
ทั้งสิ้ น จ านวน ๕๑ หน่ ว ยงาน ซึ่งทุกหน่ว ยงานเห็ นด้ว ยกับร่างยุทธศาสตร์ช าติ และมี ห น่ว ยงานที่มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน ๒๒ หน่วยงาน โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะ สรุปได้ ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑)
ตัวชี้วัด โดย สศช. ได้ประสานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแล้ว เห็นสมควรคงตัวชี้วัดทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ เพื่อเป็นการผสมผสานตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
(๒) ประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานแล้ว (๓) ประเด็น
ข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นข้อเสนอในรายละเอียดซึ่งเห็นสมควรพิจารณากาหนดไว้ในแผนระดับที่ ๒
อาทิ แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับที่ ๓ อาทิ แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ต่อไป และ (๔)
ประเด็นคาศัพท์และคานิยามต่าง ๆ ได้ปรับแก้ไขตามความเห็นของหน่วยงานแล้ว
สาหรับรายละเอียดการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้คานึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่อาจเปลี่ ย นแปลงไปและอยู่ นอกเหนือการควบคุม และอาจส่ งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่
กาหนดไว้ โดยสรุปได้ดังนี้
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๕
๑.๑ บทนา เพิ่มเติมคาว่า “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับย่อหน้าใหม่ สลับประโยค และปรับแก้คา
“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เป็น “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ตามกฎหมายว่า
ด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้ป รับปรุงในส่ว นตัวชี้วัด โดยตัดคาว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ออก และ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ ตัด “ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง” นาไปเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ ๖
๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ปรับปรุงในส่วนตัวชี้วัด ตัดคาว่า “ในระยะ ๒๐ ปี” ออก และตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ไม่
ระบุเกณฑ์ที่เป็นตัวเงิน เพื่อให้ตัวชี้วัดสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเกณฑ์แต่ละช่วงที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
ปรับข้อความ อาทิ “ความช่วยเหลือทางการเงิน” ปรับเป็น “ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด
แก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์”
๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้ปรับปรุงในส่วนตัวชี้วัด ปรับเป็น “การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริ ย ธรรม” เพื่อพัฒนาตัว ชี้วัดที่เหมาะสมในขั้นตอนของการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลต่อไป และประเด็นย่อย เพิ่มข้อความ อาทิ “รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุก
ช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ”
๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ปรับปรุงในส่วนประเด็นย่อย เพิ่มข้อความ อาทิ “และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม” “ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองที่ ดิ น ประเภทต่ า ง ๆ ให้ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและผู้ ที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ใ ช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถานบันการเงินได้”
๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้ปรับปรุงในส่วนประเด็นย่อย เรื่องการจัดตั้งองค์กรใหม่ ปรับเป็น “การบริหาร
จัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล”
๑.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มเติมข้อความที่ปรับย้ายจากยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๒.๑ ที่ป ระชุม รั บ ทราบความเห็ น ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ ายเลขานุการได้นามาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
๒.๒ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยในเบื้องต้น
อาจพิจารณากาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางประการให้มีความท้าทาย เพื่อใช้เป็นเป้าหมายใน
การดาเนินการได้ อย่างไรก็ดี การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องคานึงถึง สภาวการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และฐานะการเงินการคลังของประเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาเนินการของภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมและมีความ
ยืดหยุ่น เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินการโดยอาจกาหนดรายละเอียดกาหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดไว้ในแผนระดับรองต่าง ๆ ต่อไป
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๖
๒.๓ สาหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวม ควรจัดเป็นกลุ่มตัวชี้วัด อาทิ (๑) ความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทยและสังคมไทย (๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ (๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม (๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ (๖) ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๒.๔ นอกจากนี้ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควรพิจารณากาหนดการเพิ่มมูลค่าด้วยเรื่องราว และการทาหีบ
ห่อ (packaging) ให้เหมาะสมสาหรับสินค้าในท้องถิ่นด้วย
๓. มติที่ประชุม
๓.๑ มอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในส่ ว นเป้ าหมายและตัว ชี้วัด ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ให้ มีความเหมาะสม รวมทั้ ง
ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงให้สามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบัติ และให้
น าเสนอประธานกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในนามคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๓.๒ สาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สศช. เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไข
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
นามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
วาระการประชุมที่ ๔.๒ การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายดนุชาฯ) ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ ซึ่ง
คณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ รูปแบบและเค้าโครงของแผน
แม่บทฯ โดยให้จัดทา ๑ แผนแม่บทฯ ต่อยุทธศาสตร์ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี โดยสามารถแบ่ง
ช่วงระยะเวลาการพัฒนาตามแผนแม่บทเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๑๐ ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ นาหลักการ รูปแบบและเค้ าโครงดังกล่าว ไปใช้ในการดาเนินการจัดทาแผน
แม่บทฯ ต่อไป
สาหรับกรอบระยะเวลาดาเนินการ สรุปได้ดังนี้ ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ และ ส่งกลับ สศช. เพื่อเสนอคณะกรรมการภายในเดือน
กั น ยายน ๒๕๖๑ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทฯ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบและการประกาศใช้ในราชกิจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ ได้ส่งข้อมูลประเด็นสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
บรรจุไว้ในร่างแผนแม่บทฯ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง มี ๕ หัวข้อประเด็น
๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี ๕ หัวข้อประเด็น
๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี ๗ หัวข้อประเด็น
๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี ๒๔ หัวข้อประเด็น
๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตฯ มี ๑๖ หัวข้อประเด็น
๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารบริการภาครัฐ มี ๕ หัวข้อประเด็น
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเพื่อทราบ
๓.๑ ผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีมติ
มอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในส่ ว นเป้ าหมายและตัว ชี้วัด ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ให้ มีความเหมาะสม รวมทั้ ง
ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงให้สามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบัติ และให้
น าเสนอประธานกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในนามคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ สาหรับการแก้ไข
เพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สศช. เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์
ชาติ และเสนอประธานกรรมการยุท ธศาสตร์ ช าติ เป็ นผู้ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบในนามของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
๑.๒ วัน ที่ ๕ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ คณะรั ฐ มนตรีไ ด้มี มติเ ห็ น ชอบร่ างยุท ธศาสตร์ช าติ ที่ค ณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาและแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว
ตามที่ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้ สศช. ปรับแก้ไข
ถ้ อ ยค าตามความเห็ น ของคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนแล้ ว ให้ น าเสนอประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการ
นาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป
๑.๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ในรายละเอียดก่อนการนาเสนอพิจารณาสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้งในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะจัดส่ง
ผลการพิจารณาให้นายกรัฐมนตรี ดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๓. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

๓.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
๑. ความเป็นมา
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ ให้ความเห็นชอบร่างระเบีย บหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ และมอบหมายให้ สศช. นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบ
ในหลั ก การร่ า งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ความเห็นและข้อเสนอแนะของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบั ญญัติแห่งชาติ และสานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้ รวมทั้ง ให้ยกเลิกภารกิจของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ของส่วนราชการทุกวันที่ ๑๑ ของทุก
เดือน และให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เมื่อร่างระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๓. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒
ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผล การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ร่าง
ระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
โดยที่พ ระราชบั ญ ญัติ การจัด ทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญั ติแ ผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีว างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ
เพื่อให้การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. พ.ศ. ....”
ข้อ ๑/๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการปฏิรูป ” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
“กรรมการปฏิรูป” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
“ที่ประชุมร่วม” หมายความว่า การประชุมร่วมกันตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ระบบ” หมายความว่ า ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดให้มีขึ้นตามข้อ ๔

๒
ข้อ ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การการติ ด ตาม การตรวจสอบ และ
การประเมิน ผลได้อย่ างเป็ นรู ปธรรม การไม่ส ร้างภาระแก่ห น่ว ยงานของรัฐมากเกินความจาเป็นการลดภาระ
ในการเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ การลดการใช้กระดาษ
การบูรณาการร่วมกับระบบข้อมูลอื่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้ อ ๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นช่องทางในการรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อสานักงาน และ
เป็นช่องทางสาหรับสานักงานในการรายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ และที่ประชุมร่วม
ให้ ส านั กงานมี หน้ าที่ ควบคุ ม ดู แล และรั กษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี
ความเสถียร มีการป้องกันความลับ และมีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วย
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านระบบเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการ
การรายงานผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐ จัดทาโดยมีรายการตามแบบ
ที่สานักงานกาหนด ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดาเนินงาน
(๒) ความสอดคล้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
(๔) ปัญหาหรืออุปสรรค
(๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนดหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามแบบที่สานักงานกาหนด ให้สานักงาน
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากระบบและรายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบผ่านระบบต่อไป
ข้อ ๖ ให้สานักงานมีหน้าที่ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบ ให้สามารถรายงานข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ได้ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการดั งกล่ า วใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาด าเนิ นการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอานาจของตนตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่ คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ช าติ หรื อ
คณะกรรมการปฏิรูปเห็นว่า ข้อมูลในระบบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการชุดของตนยังไม่เพียงพอต่อการติดตาม
การตรวจสอบ หรือการประเมินผล ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

๓
(๑) ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ให้คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานเพื่อให้ดาเนินการให้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่ไม่จาเป็นเร่งด่วน ให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) ขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบตามช่องทางที่สานักงานได้จัดไว้ให้ และหากปรากฏว่าข้อมูล
ที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนินการตาม (ข)
(ข) มอบหมายให้ส านักงานขอข้อมูล เพิ่มเติมจากหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง และหาก
ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนินการตาม (ค)
(ค) มอบหมายให้สานักงานเชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากระบบหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี
ความน่าเชื่อถือที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูป
เห็นว่าจาเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติใน
ระดับพื้นที่ ให้คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานเพื่อให้ดาเนินการให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วและหากปรากฏ
ว่าข้อมูล ที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดังกล่าวประสานกับผู้ตรวจราชการประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้น ๆ ในการดาเนินการดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลจากผู้ตรวจราชการประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้น ๆ แล้ว
ข้อ ๙ ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าหน่วยงานของรัฐดาเนินการไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานประสานงานกับหน่วยงานของรัฐให้ ดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรื อ แผนการปฏิ รู ป ประเทศและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูป เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๐ เพื่อ ประโยชน์ ในการประเมินผลการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์ช าติและการปฏิรู ป
ประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในระดับใด และนาไปสู่ข้อเสนอในการขอปรับแผนการดาเนินการ การเร่งรั ดและ
ติดตามให้ได้ผลตามที่กาหนด และการปรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการจัดทาเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หรือ
คณะกรรมการปฏิรูปพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนการปฏิรูปประเทศโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) หากเป็นกรณีที่ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศ
ให้คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานเพื่ อประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจง
ข้อขัดข้องโดยเร็ว และเมื่อสานักงานดาเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
(๒) หากเป็นกรณีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือสังคมของ
ประเทศให้คณะกรรมการดังกล่า วดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลแห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผลแห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔

ข้อ ๑๒ ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้า องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และ
องค์ ก รอั ย การ และรั ฐ สภาทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบก าหนดระยะเวลาที่ ส านั ก งานก าหนด
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดาเนินการตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
รายงานสรุ ป ผลตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ร ายละเอี ย ดและเป็ น ไปตามแบบที่ ส านั ก งานก าหนด
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ปัญหาหรืออุปสรรค
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ ๑๓ ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เสนอต่อที่ประชุมร่ วมเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สานักงานเสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่สานักงานกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการ
ดาเนินการตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
ข้ อ ๑๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานประสานและจัดทาความเชื่อมโยงระบบกับ ฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐอื่น โดยเฉพาะข้อมูลด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
และการรายงานผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ ให้สานักงานเผยแพร่รายงานผลการดาเนินการที่ไ ด้รับจากหน่วยงานของรัฐ รายงาน
สรุ ป ผลการดาเนิ น การประจ าปี ตามข้ อ ๑๒ และข้ อ ๑๓ รายงานเป็ นการเฉพาะเรื่ อ งตามมาตรา ๒๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ. ศ. ๒๕๖๐ ให้ ป ระชาชนทราบทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานโดยเร็ว
ข้ อ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี ช่ อ งทาง
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานหรือช่องทางอื่น ที่ให้ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
หน่วยใดไม่ดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้สานักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ข้อ ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๓ การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น

๓.๓-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรั ฐมนตรีได้ เห็ นชอบร่ างแผนการปฏิรูปประเทศ และให้ ทุกหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการทีส่ อดคล้องและเชื่อมโยงกับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กับร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยัง สศช. ภายใน ๓ เดือน โดยให้ สศช. รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
๑.๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้
๑.๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สศช. ได้ส่งหนังสื อถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศดังกล่าว เพื่อจัดเตรียมข้อมูลแผน / โครงการที่สอดคล้องในเบื้องต้น
๑.๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้เห็นชอบ
ในหลักการแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ระบบ eMENSCR โดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการที่
หน่วยงานจะดาเนินการเพื่อสนองตอบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
๑.๕ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สศช. ได้ดาเนินการประชุมชี้แจงการจัดทาแผน / โครงการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินการ
๒. ข้อเท็จจริง
สศช. ได้ประมวลผลรายงานการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเบื้องต้น ผ่านระบบ eMENSCR จากการรวบรวมข้อมูล ณ วัน ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่า
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการส่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มายัง
สานักงานฯ แล้ว ประกอบด้วยกระทรวงและเทียบเท่า รวมจานวน ๑๙ หน่วยงาน รัฐสภา และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ไม่ ใช่กระทรวง จ านวน ๕ หน่ ว ยงาน โดยมีแผนงาน/โครงการรวมทั้ งสิ้ น ๖,๔๕๖ แผนงาน/
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีกระทรวงและ
หน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงที่ดาเนินการกรอกข้อมูลในระบบ eMENSCR ประกอบด้วยกระทรวง
และเทียบเท่า รวมจานวน ๑๙ หน่วยงาน รัฐสภา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระทรวง จานวน ๕
หน่วยงาน โดยมีจานวนโครงการ/แผนงาน และการดาเนินการที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน ๖,๔๕๖ โครงการ/แผนงาน ทั้งนี้หน่วยงานฯ ยังสามารถกรอกข้อมูลโครงการ/แผนงาน และ
การดาเนินการ เข้าสู่ระบบได้ และ NECTEC ผู้ดาเนินการจัดทาระบบ eMENSCR ยังดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสรุปได้ ดังนี้

๓.๓-๒

กระทรวงศึกษาธิการ
๘๘ ๕๐๕ ๒,๑๓๒ ๓๔๔
กระทรวงคมนาคม
๑๒ ๓๘๓
๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
๒
๒
๒
๒
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
๒๔
๕๖ ๑๕๔
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
๑๗ ๓๒
๖
๒๘
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒
๖๖
๑๔๓
๖
หน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
๒๗
๙
๘
๑๒
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๒๘
สานักนายกรัฐมนตรี
๓
๒๓
๑๑
กระทรวงการคลัง
๒
๕๐
๓
๙
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖
๔๗
๑
๑๒
กระทรวงพลังงาน
๑๓ ๕๕
กระทรวงแรงงาน
๓
๑๗
๑๔
๒๑
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๗
๑๑
๖
กระทรวงกลาโหม
๒๕
๑
๒
๑๕
กระทรวงพาณิชย์
๒๔
๔
กระทรวงวัฒนธรรรม
๓
๑๕
๑๒
๓
หน่วยงานอิสระ
๑
๔
๓
๒
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑
๕
๒
๒
กระทรวงสาธารณสุข
๒
๔
๗
๓
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑
๙
๕
๒
หน่วยงานของรัฐสภา
๖
๑
กระทรวงยุติธรรม
๑
ศาล
๒
รวม
๒๓๘ ๑,๔๓๖ ๒,๔๑๔ ๖๔๐

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

หน่วยงาน

ความมั่นคง

ตารางสรุปจานวนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จาแนกตามหน่วยงาน

รวม

๒๔๔
๑๒๒
๒๗๔

๑๘๗
๕๖
๒๗

๓,๕๐๐
๕๘๐
๓๐๙

๒
๔๕
๑
๓
๓๓
๔
๓
๓๑
๑๙
๒
๘
๔
๑
๑
๑
๑
๗๙๙

๔๙
๑๒๒
๒๑
๑๔๕
๗
๑๐๘
๗๗
๑
๒๘
๒
๒๒
๒๕
๑๐
๑๙
๑๐
๓
๑
๗
๒
๙๒๙

๒๘๕
๒๕๐
๒๓๙
๒๐๔
๑๖๘
๑๔๙
๑๔๔
๙๘
๘๗
๘๕
๘๔
๖๙
๕๔
๔๓
๓๐
๒๐
๑๙
๑๙
๑๔
๓
๓
๖,๔๕๖

รวบรวมจากระบบ eMENSCR ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๒ ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับร่ างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้ว ส่งมายังสานักงานฯ
ภายใน ๓ เดือน โดยให้สานักงานฯ รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรั บรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนต่อไป นั้น จากการรวบรวมข้อมูล ณ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่า หน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการส่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปฏิรูป ประเทศด้านต่างๆ มายังส านักงานฯ แล้ ว ประกอบด้ว ยกระทรวงและเทียบเท่า

๓.๓-๓

รวมจานวน ๑๙ หน่วยงาน รัฐสภา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระทรวง จานวน ๕ หน่วยงาน โดยมี
แผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น ๓,๒๑๑ แผนงาน/โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านสาธารณสุข

ด้านสื่อสารมวลชน

๔๘ ๔๖๗ ๑๕
๓
-

๖
๕

๓
-

๑๔

๕

-

๒

๒๒๘

-

-

-

๒๔
๗๗
๑๐
๑๔
๒
๓๑
๗๖
๒๒

๓
๑๖
๖
๑
๑๒
๑๓
๑๓

๖
๔๒
-

๓๙
๒๐
๓๑
๘
๕๒
๒๒
๓๑
๖๓
๑๗

๓
๓๘
๒
๓๔
๓
๒
๘
-

๘
๓
๓
๑
๓

๒
๗
๑
๑
๑
๕
๔
๑
๑

๒

-

-

๑๗

๘

๑

๑๗
๑๖
๗
๖

๑๐
๘
๑
๗

๑๖
๗

๘
๑๓
-

๔
๑
๑
๑

๔

๒

-

๔

๑
๑
-

๑
-

๑
๒

๒
-

๑๖
๑๒

๑,๒๓๖
๒๔๘

-

๙

๒๕๘

๖๔
๑๕
๙
๑
๒
๕
๘

๑
๕
๑
๓
๑
๕๒
๒

๗
๑๓
๑๕
๑๐๙
๑
๕๒
๖
๕

๑๕๐
๒๒๖
๖๙
๑๙๗
๙๑
๑๓๒
๑๔๐
๗๒
๕๒
๗๑

-

๓

-

๑

๓๒

-

๔
๑
๖

๕
๕
๑๑
-

-

๒
๑๐
๓
๑

๖๔
๔๘
๓๘
๓๐

-

-

๓

-

-

๓

๑๘

๑

๑๕
-

-

-

-

๓
๔
-

๑๘
๒
๑๔
๒
๓
๓,๒๑๑

ด้านพลังงาน

รวม

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านยุติธรรม

๖๗
-

๘๒
๔๘

ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

รวม

๔๒๐ ๑๐๕
๖๔ ๑๑๖

ด้านกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ
๗
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ๗
กระทรวงมหาดไทย
๒๑
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
หน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี ๑๐
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
๒
กระทรวงการคลัง
๑
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม
๖
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรรม
๑
หน่วยงานอิสระ
๒
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
๒
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยงานของรัฐสภา
๘
กระทรวงยุติธรรม
ศาล
-

ด้านการบริหารราชการ

หน่วยงาน

ด้านการเมือง

ตารางแสดงจานวนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จาแนกตามหน่วยงาน

๖๗ ๔๕๔ ๑๐๙ ๗๗ ๘๑๓ ๕๕๕ ๑๐๑ ๘๕ ๕๙๘ ๘๐

๒๗๒

รวบรวมจากระบบ eMENSCR ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓.๓-๔
ตารางแสดงตัวอย่างแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศที่สามารถดาเนินการได้ทันที (Quick Win)
ด้าน

แผนงาน/โครงการ

การเมือง
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บริหาราชการแผ่นดิน โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้แผนงานบูรณาการเลขหมายโทรศัพท์ฉกุ เฉินให้เหลือเพียงเลขหมายเดียว
เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉกุ เฉินได้ทุกเรื่อง
กฎหมาย
แผนการทบทวนกฎหมายหรือกฎ ที่ล้าสมัยหรือสร้างภาระให้เเก่ประชาชน
โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีกลไกการออกกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับแล้วให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจร่างกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรม เศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปกั ไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน
สาธารณสุข
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
สื่อสารมวลชน ฯ
โครงการการรณรงค์เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อวิทยุ โทรทัศน์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
สังคม
ออกกฎกระทรวงกาหนดให้ไม้ยืนต้นที่มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
ตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๖)
พลังงาน
ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี
โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
การป้องกันและ
โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
ปราบปรามการทุจริตฯ

หน่วยงาน
ศธ.
สตช.
มท.
สตช.
สตช.
กษ.
ทส.
ทส.
สธ.
กสทช.
กสทช.
พณ.
พน.
พน.
ส.ปปช.

รวบรวมจากระบบ eMENSCR ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. การดาเนินการขั้นต่อไป
๓.๑ ส านั ก งานฯ จะดาเนิ น การประมวลผลข้ อมูล การด าเนิน งานของหน่ว ยงานในส่ ว นของกิ จกรรม/
แผนงาน/โครงการที่ ส นองตอบต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ วิ เ คราะห์
หากิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการ และนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๒ สาหรับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่สามารถดาเนินการได้ทันที (Quick Win)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล) เป็นประธาน จะดาเนินการประสานขับเคลื่อน ขจัดอุปสรรค และจัดกลุ่มการสร้างการรับรู้
(Theme) จานวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ (๑) แก้จน เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๒) แก้เหลื่อมล้า
สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม (๓) แก้โกง สร้างความโปร่งใส (๔) การมีส่วนร่วมในการปกครองฯ (๕)
เปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน และ (๖) สร้างอนาคตไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ เห็นผลเป็น
รูปธรรมภายในระยะเวลา ๒ - ๘ เดือนต่อไป
๓.๓ ในส่วนของการสร้างการรับรู้ ต่อยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ จะใช้การ
ประชุมประจาปี ๒๕๖๑ ของสานักงานฯ เป็นช่องทางหนึ่ง รวมทั้ง จัดงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ (Big Bang) ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ในการนาสาระสาคัญและข้อเท็จจริงไปถ่ายทอดต่อในวงกว้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๔. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมการจัดทา
ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้มีมติ
เห็นชอบหลักการ รูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บทตามที่สานัก งานฯ เสนอให้จัดทา ๑ แผน
แม่บทต่อยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี โดยสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการ
พัฒนาตามแผนแม่บทเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๑๐ ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติทั้ง ๖ คณะ นาหลักการ รูปแบบและเค้าโครงดังกล่าว ไปใช้ในการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ
๑.๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ได้มีมติ
เห็นควรให้กาหนดหัวข้อประเด็นสาคัญในการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ โดยจัดกลุ่มประเด็นดังกรณี
ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ ๓ และ ๖ เพื่อให้การจัดทาร่างแผนแม่บทฯ มีความชัดเจนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทุกคณะเตรียมการ
จัดทาร่างแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป
๑.๓ ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดส่ง หัวข้อประเด็นสาคัญใน
การจัดทาร่างแผนแม่บทฯ ให้ สศช. รวบรวม
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ หัวข้อประเด็นสาคัญในการจัดทาแผนแม่บทฯ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ
ได้ดาเนินการจัดทาหัวข้อประเด็นสาคัญเพื่อบรรจุไว้ในร่างแผนแม่บทฯ แต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

จานวน
๕

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

๕

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๗

หัวข้อ
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔. การบูรณาการความร่ วมมือด้านความมั่นคงกับ อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์ก ร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๑. เรื่องการเกษตรสร้างมูลค่า
๒. เรื่องอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๓. เรื่องสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔. เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๕. เรื่องพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๓. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

๔.๑-๒
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

จานวน
๗

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

๖

ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

๖

หัวข้อ
๑. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๒. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๓. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข)
๔. เรื่องกระบวนการยุติธรรม
๕. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๖. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๗. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนและจัดการตนเอง
๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมสีเขียว
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๑. บุคลากรภาครัฐ (คน)
๒. ระบบ/กลไก และโครงสร้างภาครัฐ
๓. การกระจายอานาจ
๔. กระบวนการยุติธรรม
๕. กฎหมาย
๖. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. กรอบการจัดทาแผนแม่บทฯ
กาหนด Program Structure เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน
ในระดับรองต่าง ๆ และหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนแม่บทฯ ตาม
รูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บทฯ ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อไป โดย
มี Program Structure ของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในเบื้องต้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ ๔.๑
๔. แนวทางการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ ในระยะต่อไป
๔.๑ กรอบระยะเวลาดาเนินการ กาหนดตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
๔.๑.๑ เดือนมิถุนายน ๖๑ – เดือนกันยายน ๖๑ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเตรียมการ
จัดทาร่างแผนแม่บทฯ และ ส่งกลับมายังสานักงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ภายในเดื อนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่ อใช้ เป็ นกรอบในการจัด ทายุ ทธศาสตร์ก ารจัด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป
๔.๑.๒ เดือนตุลาคม ๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาแผน
แม่บท และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ และการประกาศใช้
ในราชกิจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป
๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะทางานพิเศษของกระทรวง กลุ่มงาน ป.ย.ป. กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ สศช.

๔.๑-๓

๔.๓ กระบวนการจัดทาแผนแม่บท
กิจกรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สศช. รวบรวมแผนระดั บ ที่ ๓ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
สศช. ดาเนินการประชุ มเชิงปฏิบั ติการ
(Workshop) ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการจัดทาแผนแม่บทฯ
สศช. ยื ม ตั ว ข้ า ราชการเพื่ อ จั ด ท าแผน
แม่บทฯ
ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ (Camp)
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอ ครม.

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

๖
๘

๕. ข้อเสนอพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ ตามข้อ ๓
๕.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกระทรวงต่าง ๆ ให้มอบหมายข้าราชการกลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วม
จัดทาแผนแม่บทฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๖. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑
ตารางและแผนภาพ
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนแม่บทฯ เบื้องต้น

กรอบแนวคิดการจัดทาแผนแม่บทเบื้องต้น
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุข

ตัวชี้วัด
ความสุขของประชากรไทย

บ้านเมืองมีความมั่นคง
ในทุกมิติและทุกระดับ

ความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บท
ประเด็น.....
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
1.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มี มนุษย์ (3.7.1) (เน้นอาชีพ รายได้
ความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัย จิตสานึก ความรัก
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ชาติ)
1.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
2. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ
สถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
1.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประมุขที่มเี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็น
(3.73) + ศาสนา
แก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ 3.*แผนการพัฒนาด้านการเมือง
ส่วนตน
4. แผนการสร้างความรักความ
1.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
สามัคคีปรองดองคนในชาติ (เน้น
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ การเมือง) (3.7.6)
มั่นคงที่สาคัญ
[ใช้แผนเดียวกันกับประเด็น 5.2 คือ
“แผนการบูรณาการกลไก การบริหาร
จัดการความมั่นคง]
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
มั่นคง
ชาติจากภัยทุจริต (3.7.11)
1.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
6. แผนการป้องกันและปราบปรามยา
1.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด (3.7.10)
ที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
7. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
1.2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่า
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (3.7.15)
ถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
1.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทาง
ภัยคุกคามข้ามชาติ (3.7.14)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
9. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และทางทะเล
การค้ามนุษย์ (3.7.9)

แผนงาน/โครงการ (ตัวอย่าง)

1

เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

กองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ความพร้อมของกองทัพ
หน่วยงานด้านความมั่นคง
และการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง

1.3 การพัฒนาศัก ยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภั ย
คุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1.3.1 การพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ แ บบ
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 การพั ฒ นาและผนึ ก พลั ง อ านาจแห่ ง ชาติ
กองทั พ และหน่ ว ยงานความมั่ น คง รวมทั้ ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและ
รั ก ษาอธิ ป ไตยของประเทศ และเผชิ ญ กั บ ภั ย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

แผนแม่บท
ประเด็น.....
10. แผนการบริหารจัดการผูห้ ลบหนี
เข้าเมือง (3.7.8)
11. *แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย
12. แผนการรักษาความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน (3.7.12)
13. “แผนการเฝ้าระวังและป้องกัน
ประเด็นทางเศรฐกิจที่มผี ลต่อความ
มั่นคง
14. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบใน จชต. (3.7.7)
15. แผนการรักษาความมั่นคงทาง
ทะเล (3.7.13)
16. แผนการรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(3.7.19)
17. แผนการรักษาความมั่นคงทาง
พลังงาน (3.7.17)
18. แผนการรักษาความมั่นคงด้าน
อาหารและน้า (3.7.18)
19. แผนการพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแบบบูรณาการ (3.7.2)
20. แผนการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (3.7.4)
21. แผนการพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ (3.7.5)
22. *แผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (พ.ร.บ. ปภ.58)

แผนงาน/โครงการ (ตัวอย่าง)

2

เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ (ตัวอย่าง)

1.3.3

ประเทศไทยมีบทบาท
ด้านความมั่นคงเป็นที่
ชื่นชมและได้รับการ
ยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ

บทบาทและการยอมรับใน
ด้านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหว่างประเทศ

การบริหารจัดการความ ประสิทธิภาพการบริหาร
มั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็น จัดการความมั่นคงแบบองค์
รูปธรรมอย่างมี
รวม
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ
1.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ
1.4.2 การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความ
มั่นคงของภูมิภาค
1.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม
1.5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้า
ระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
1.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
1.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง

แผนแม่บท
ประเด็น.....
23. แผนการสร้างดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ (3.7.16)
- การพัฒนา ASEAN Centrality
- การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ

24. *แผนการบูรณาการข้อมูลด้าน
ความมั่นคง
25. “แผนการบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคง
26. *แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน

•

•
•
•

ตัวชี้วัด
รายได้ประชาชาติ การ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได้
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศ ทั้งในปัจจัย
การผลิตและแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
2.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่
 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของท้องถิ่น
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และ
ตราสินค้าของท้องถิ่น
 พัฒนาระบบรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และผลักดันสู่ตลาดโลก
2.1.2 เกษตรปลอดภัย
 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับที่ได้มาตรฐาน
 ถ่ายทอดความรูเ้ กษตรอินทรีย์ เพิม่ พื้นที่
เกษตรอินทรีย์ และระบบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2.1.3 เกษตรชีวภาพ
 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าสูง
จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากร
ชีวภาพ
 วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
สาหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรมสุขภาพ
2.1.4 เกษตรแปรรูป
 พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตร ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่
สร้างมูลค่าและเอกลักษณ์ของสินค้า
 พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อป้องกันการ
ปลอมปน ยืดอายุของอาหาร และสินค้า

แผนแม่บท
ประเด็น.....
การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ (ตัวอย่าง)
1. แผนงาน การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม
2. แผนงาน การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์
3. แผนงาน การลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
สินค้าเกษตร
4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
5. โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
6. .................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึน้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

•

•
•
•

แผนแม่บท
ประเด็น.....

เกษตร
2.1.5 เกษตรอัจฉริยะ
 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการการผลิตภาคเกษตร เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและปริมาณผลผลิต
 ปรับเปลีย่ นการทาเกษตรกรรมให้
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
 พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร
 วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัย
การผลิต อุปกรณ์การเกษตร การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศในการผลิต
รายได้ประชาชาติ การ
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์
2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
มวลรวมภายในประเทศ
 พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพต่อยอดจาก
และการกระจายรายได้
ภาคเกษตร เช่น ชีวเคมีภณ
ั ฑ์ เวชสาอาง
ความสามารถในการ
เภสัชภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ
แข่งขันของประเทศ
2.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
การลงทุนเพื่อการวิจัย วงจร
และพัฒนา
 วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผลิตภาพการผลิตของ
อวัยวะเทียม เภสัชภัณฑ์
ประเทศ ทั้งในปัจจัย
 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั การให้บริการ
การผลิตและแรงงาน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์กบั
บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมูล

โครงการ (ตัวอย่าง)

1. แผนงานและโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั
2. โครงการ พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. ....................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ อิเล็คทรอนิกส์
อัจฉริยะ
 สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมให้
ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยี
 ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นนาจาก
ต่างประเทศให้มาจัดตั้งสาขาในประเทศ
และดึงดูดบุคลากรที่เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาทางานในประเทศ
2.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและ
โลจิสติกส์
 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 พัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงาน
 พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การซ่อม
บารุงอากาศยาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา
ทางานนไทย
 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยกับ
เครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก
2.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
 พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงทาง
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....

ทหาร การจัดการภัยพิบัติ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
 จัดหาพลังงานให้เพียงพอ พัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานใหม่
2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
2.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์
 ผลักดันการขึ้นทะเบียนแหล่งท่องเที่ยว
ในเวทีสากล คุ้มครองและปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา
 พัฒนาเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
2.3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและ
มาตรฐานการบริการ เพื่อดึงดูดการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
 ส่งเสริมการสร้างวงจรการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจจากเมืองหลักไปสู่พื้นที่เมืองรอง
2.3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย

พัฒนามาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ
และการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล โดย
ยังคงเอกลักษณ์การให้บริการแบบไทย

ผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยและบริการ

โครงการ (ตัวอย่าง)

1. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
3. .........................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

สุขภาพ ให้มีทักษะด้านภาษา และ
พัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ

จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ในระดับนานาชาติ
2.3.4 ท่องเที่ยวสาราญทางน้า

พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้า โดยการ
พัฒนาเรื่องราวทางวัฒนธรรม วิถชี ีวิต
และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทาง
น้าภายในประเทศ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายฝั่งที่เน้นการอนุรักษ์และความยั่งยืน
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
 ส่งเสริมการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
ทางลาน้า ทางทะเล และชายฝั่ง โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่ได้
มาตรฐานสากล
 พัฒนาระบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง
การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้
มาตรฐานสากล ทั้งในด้านการบริการ และ
ความปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
2.3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยัง
เมืองรอง และชุมชนต่าง ๆ ในประเทศ
 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากประเทศไทยไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียน
 สร้างความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วกับ
ประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และการ
บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการ
คมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่
ภายในประเทศ และประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค
 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ และพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบ
สถานี เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองต่าง
ๆ ภายในประเทศ
 พัฒนาระบบอานวยความสะดวกทางการ
ขนส่งคน และสินค้าระหว่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 เร่งพัฒนา EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาผังเมือง สิ่วง
อานวยความสะดวก กฎ ระเบียบ ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา
2.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
 พัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในจังหวัดต่าง
ๆ บนพื้นฐานศักยภาพของจังหวัด และ

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ (ตัวอย่าง)

1. แผนงานและโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2. แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่ง
อ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นรูปแบบ การขนส่ง
สินค้า
3. โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก
สงขลา และ หนองคาย
4. การกาหนดภูมิทัศน์และการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสถาบันการเงิน
5. แผนการเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศ
6. แผนพัฒนาด้านพลังงาน
7. ..........................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่น
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
2.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่
 สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ในเชิงพาณิชย์
 พัฒนาโครงข่ายบรอดแบรนด์ทเี่ หมาะสม
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่าย
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สร้าง
การแข่งขันที่เป็นธรรมในสาขาพลังงาน และ
พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
 ดึงดูดสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูง และสามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
2.4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค
 พัฒนาเครื่องมือเพื่อป้องกันและบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และสร้างเสถียรภาพด้าน
การเงินการคลัง
 ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศที่มี
ศักยภาพ
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ
และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 ขยายฐานภาษีและจัดเก็บภาษีรายการใหม่
ให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)



พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การ
คลังที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเงิน และ
รูปแบบการประกอบธุรกิจ
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่
2.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
 พัฒนาระบบการศึกษาทั้ในระบบและนอก
ระบบเพื่อสร้างทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทสี่ ามารถใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ
 พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
2.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
 สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
บริการทางการเงินที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้ประกอบการ
 พัฒนาระบบประเมินสินทรัพย์ และสถานะ
ทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อ และความ
เชื่อถือทางเครดิต
2.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการ
สร้างอัตลักษณ์ การพัมนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มี
คุณภาพและมีความแตกต่าง
 พัฒนาแพลทฟอร์มออนไลน์ ช่องทางการ
ชาระเงินรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการกระจายสินค้าที่สอดรับกับวิถี
ชีวิตในอนาคต
2.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล

1. แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยให้มีบทบาทนาและใช้
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
สินค้าและบริการ
2. การพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการที่ครบวงจร
3. .......................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)



พัฒนาระบบข้อมูลทางธุรกิจ การวิจัย และ
เทคโนโลยี สาหรับผูป้ ระกอบการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
 พัฒนาแพลทฟอร์มกลางด้านการผลิต การ
บริหารจัดการ และการตลาด ที่
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
2.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ
 พัฒนาระบบบริการภาครัฐทั้งระบบเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ทั้งในด้าน
ขั้นตอน ระยะเวลา เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาการใน
การบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น
 ผลักดันการเจรจาทางการค้าระหว่าง
ประเทศที่มุ่งเป้าในการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
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ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่
๒๑

•

•

•

สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
และสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

•

•

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บท
ประเด็น.....
ตัวชี้วัด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
สุขภาวะ และความ
3.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดู วัฒนธรรม
เป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ในครอบครัว
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
3.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม
ศึกษาและการเรียนรู้
จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
ตลอดชีวิต
สถานศึกษา
การพัฒนาสังคมและ
3.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
ครอบครัวไทย
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน
3.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จาก
ภาคธุรกิจ
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
3.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
ชีวิต
ตลอดชีวิต
3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
การพัฒนาสังคมและ
3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน
ครอบครัวไทย
3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
3.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่
3.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท

การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

โครงการ (ตัวอย่าง)
1. .................
2. ................

1. .................
2. ................

1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
2. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
3. ...................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
3.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก
3.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปญ
ั ญาผ่านครอบครัว
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
3.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
3.4.3 การดึงดูดกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มี
ความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ
3.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุข
ภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย

1. แผนงานการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
3. .................................................

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่
ดี

1. แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมเมือง
4. ......................................

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

1. .................
2. ................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

แผนแม่บท
ประเด็น.....
ทรัพยากรมนุษย์

3.6.1 การสร้างความอยูด่ ีมสี ุขของครอบครัวไทย
3.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
3.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
3.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า
การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาใน
ทางสังคมและพัฒนาประเทศ
การสร้างคุณค่าทางสังคมและ
3.7.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้น
พัฒนาประเทศ
พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
3.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
3.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
3.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

โครงการ (ตัวอย่าง)

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบน
ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
2. ....................................
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ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้า
ในทุกมิติ

•

•
•

เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ความแตกต่างของ
รายได้และการเข้าถึง
บริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร
ความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคน
คุณภาพชีวิตของ
ประชากรสูงอายุ

ตัวชี้วัด .....

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บท
ประเด็น.....
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก
 การปฏิรูประบบภาษีและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
 การสร้างหลักประกันทางสังคม
(รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา
และสาธารณสุข)
 กระบวนการยุติธรรม

4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุม้ ครองผู้บริโภค
4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร
4.1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็น
แรงงานฝีมือที่มีคณ
ุ ภาพและความริเริม่
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
4.1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุก
กลุ่ม
4.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้
มีรายได้น้อยและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส
4.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
สังคมและเทคโนโลยี
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4.2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีในภูมภิ าค
4.2.2 กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
4.2.3 จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนอง
ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต

โครงการ (ตัวอย่าง)
1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง
2. โครงการตามแผนปฏิรปู ประเทศ
ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย
(Negative Income Tax)
3. โครงการประสานระบบ
สวัสดิการในปัจจุบัน
4. การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
และการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน
5. ...............................................

1. โครงการ พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
2. ..........................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

กระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามาเป็น
กาลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

•
•

ความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคน
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาจังหวัดในการ
เป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.2.6 การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม
4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
4.3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน
4.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม
4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม
4.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ในการ
พัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้
มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
และการพึ่งพากันเอง
4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชน
4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

การเสริมสร้างพลังทางสังคม

1.
2.

.................
................

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง

1. โครงการสร้างความอยู่ดีมสี ุข
และความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว
2. ...............................................
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ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มี
สมดุล

ตัวชี้วัด
• การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
• พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ

ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ

• สภาพแวดล้อมและ

ใช้ประโยชน์และสร้าง
การเติบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ

• การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการ
ฟื้นฟู
• พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ

สิ่งแวดล้อม
• พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก มูลค่าเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บท
โครงการ (ตัวอย่าง)
ประเด็น.....
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
5.1.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้อง เศรษฐกิจสีเขียว
สภาพแวดล้อมเมือง
กับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
2. โครงการเมืองสีเขียว (Green City)
การแข่งขัน
3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้
5.1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
เศรษฐกิจมีคา่ ระยะยาว
และนอกถิ่นกาเนิด
4. ..................................
5.1.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
5.1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สเี ขียวทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตทีย่ ั่งยืน
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ทะเล
เศรษฐกิจภาคทะเล
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
5.2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
ภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
5.2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล
2. ......................
และชายฝั่งทั้งระบบ
5.2.3 ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเล
ได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม
5.2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 1. แผนงานด้านการลดก๊าซเรือน
สภาพภูมิอากาศ
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ
5.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(NAMA Roadmap) และ แผนงาน
5.3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
ด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการ
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ...............................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคต
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรร
มาภิบาล

ตัวชี้วัด
ฐานชีวภาพ

•

ประเด็นยุทธศาสตร์

5.3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
5.3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัตซิ ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
5.4.1 จัดทาแผนผังภูมินเิ วศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท
พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ
นิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
5.4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินเิ วศอย่างยั่งยืน
5.4.3 จัดการมลพิษที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน
5.4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
5.4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ

แผนแม่บท
ประเด็น.....

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
1.
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
2.
นิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง

โครงการ (ตัวอย่าง)

.................
................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซา้
5.5 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
5.5.1 พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุม่ น้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
5.5.2 เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง
ประหยัด รู้คณ
ุ ค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
5.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน
5.5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของ
ประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ
ราคาและการเข้าถึงอาหาร
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
5.6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5.6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
5.6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพือ่ จัดการประเด็นร่วม
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
5.6.4 พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวน
ทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานและมาตรการการจัด
การพลังงานโรงงานและอาคาร
ควบคุม (พน.)
2. ........................

ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ

1.
2.

.................
................
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
ภาครั ฐมี วั ฒนธรรมการ
ท างานที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์
แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่ า งสะดวก รวดเร็ ว
โปร่งใส

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร 6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะของ ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
6.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้
90 (SDGs : Goal 16.6.2)
มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
6.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้
6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ
6.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
6.2.3 ระบบติดตามประเมินผลทีส่ ะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
6.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
6.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
6.3.3 ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชน
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
6.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุน่ เหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ
6.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการให้
ทันสมัย

แผนแม่บท
ประเด็น.....
ระบบ/ กลไก และ
โครงสร้างภาครัฐ

โครงการ (ตัวอย่าง)
1. โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
ผ่านจุดเดียว (Customer Centric
Information Portal)
2. โครงการพัฒนาระบบอานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบ
วงจร (Doing Business Portal)
3. การพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
4. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
5. โครงการพัฒนาสานักงานสมัยใหม่สู่
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
6. โครงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ
8. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการ
9. โครงการข้าราชการสมรรถนะสูง
10. โครงการยกระดับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ราชการ
11. โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
สอดส่องการประพฤติมิชอบ
12. โครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ยกเลิก
และจัดทากฎหมายให้มีเท่าที่จาเป็น
13. ..............................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ผลสารวจของ IMD :
พร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ ทั น Government Efficiency
ต่อการเปลี่ยนแปลง
อยู่อนั ดับ 1 ใน 20 ของโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
6.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
6.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
6.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
6.3.3 ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาท
ชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิ
บาล
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
6.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ
6.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม
6.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

แผนแม่บท
ประเด็น.....
การกระจายอานาจ

บุคลากรภาครัฐ

โครงการ (ตัวอย่าง)
1. โครงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชน
ร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
2. .................................................

1. โครงการพัฒนาระบบข้าราชการ
2. โครงการข้าราชการสมรรถนะสูง
3. ....................................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กระบวนการยุติธรรม
เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

6.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค
6.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม
ผลสารวจ CPI อยู่ในลาดับ 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 ใน 20 ของโลก
6.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
6.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
6.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค
6.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม
6.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิง
รุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law) 6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และ
ของ World Justice Project มีเท่าที่จาเป็น
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูง
6.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ

แผนแม่บท
ประเด็น.....

โครงการ (ตัวอย่าง)

การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

1. โครงการยกระดับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ราชการ
2. โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
สอดส่องการประพฤติมิชอบ
3. .....................................................

การแก้ไขกฎหมาย

1. โครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ยกเลิก
และจัดทากฎหมายให้มีเท่าที่จาเป็น
2. ........................................................
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เป้าหมาย (Ends)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บท
ประเด็น.....

บริบทต่าง ๆ ที่เปลีย่ นแปลง
6.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
6.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
การปรับปรุงกระบวนการ
มิชอบ
ยุติธรรม
6.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
6.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
6.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค
6.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม
6.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิง
รุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
6.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา
และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
6.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม
6.8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

โครงการ (ตัวอย่าง)

1.

2.
3.
4.
5.

โครงการพัฒนาแนวทางบูรณาการ
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
โครงการพัฒนาและยกระดับการ
ให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
กระบวนการยุติธรรม
โครงการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ยุติธรรมสมานฉันท์
......................................................
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ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมน
่ ั คง
มน
่ ั คง

Ends

มง่ ั คง่ ั

ยงยื
่ั น

Overall Goal
(Final Outcome)

ประเทศชาติมน
่ ั คง ประชาชนมีความสุข

เป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท ประเด็น...

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

ประชาชนอยูด
่ ี กินดี
และมีความสุข

ความสุข ของประชากรไทย

บ ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิต ิ
และทุกระดับ

ความมั่ น คงปลอดภั ย ของประเทศ

กองทัพ หน่วยงานด ้านความ
มั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มีความพร ้อม
ในการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา
ความมั่นคง

ประเทศไทยมีบทบาทด ้าน
ื่ ชมและ
ความมั่นคงเป็ นทีช
่ น
ได ้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ

ความพร ้อมของกองทัพ หน่ ว ยงานด ้านความ
มั่น คง และการมีส ่ว นร่ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้ องกั น
และแก ้ไขปั ญ หาความมั่นคง

บทบาทและการยอมรับในด ้านความมัน
่ คงของ
ไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

การบริหารจัดการความมั่นคง
มีผลสาเร็จทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมัน
่ คง
แบบองค์รวม

Program Structure
Ways
Program
Goal
(Outcome)
(Y)
แผนงาน /
โครงการ
ทีส
่ าคัญ
Means
Project
Propose
(Output)
(X)

ประเด็น 4.1
การรักษาความสงบภายในประเทศ
• ระดับความมัน
่ คงปลอดภัย
ภายในประเทศ และศักยภาพตารวจ
ระดับสากล
• ดัชนีความสุขของประชากร
• เสถียรภาพทางการเมืองและการปลอด
จากความรุนแรง/การก่อการร ้าย

แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของ
มนุษย์ (สมช.)
แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติฯ (สมช.)

ประเด็น 4.2
การป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาทีม
่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
• การก่อความไม่สงบในพืน
้ ทีภ
่ าคใต ้
• เสถียรภาพทางการเมืองและการ
ปลอดจากความรุนแรง/การก่อการ
ร ้าย

แผนการพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแบบบูรณาการ (สขช.)

แผนการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.)

แผนการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร ้อมแห่งชาติ (สมช.)

แผนการพัฒนาด ้านการเมือง
แผนการสร ้างความรักความสามัคคี
ปรองดองคนในชาติ (สมช.)

แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา
ภัยคุกคามข ้ามชาติ (สมช.)

(ถ ้ามี)

• ความเข ้มแข ้งทางทหารของไทย
• ระบบเตรียมพร ้อมและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

แผนการเสริมความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต (ป.ป.ท.)

แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (ดศ.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู ประเทศ

ประเด็น 4.3
การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให ้พร ้อมเผชิญภัยคุกคามทีก
่ ระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ

แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา
การค ้ามนุษย์ (พม.)
แผนการบริหารจัดการผู ้หลบหนี
เข ้าเมือง (สมช.)

แผนการศักยภาพการป้ องกัน
ประเทศ (กห.)
แผนการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.)
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

ประเด็น 4.4
การบูรณาการความร่วมมือด ้าน
ความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และทีม
่ ใิ ช่ภาครัฐ
•

บทบาทไทยในมติด ้านความ
มัน
่ คงในเวทีอาเซียน
ภูมภ
ิ าค และระดับโลก

แผนการสร ้างดุลยภาพสภาวะ
แวดล ้อมระหว่างประเทศ (กต.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

ประเด็น 4.5
การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ต ัวชีว้ ัด ....

แผนการบูรณาการข ้อมูลด ้าน
ความมั่นคง (สมช.)
แผนการบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคง
(กอ.รมน.)
แผนการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์
ชาติด ้านความมั่นคง (สมช.)
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหา
การก่อการร ้าย (สมช.)
แผนการรักษาความมั่นคงชายแดน
(สมช.)
แผนการป้ องกันและแก ้ไขความไม่
สงบใน จชต. (สมช.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู ประเทศ
(ถ ้ามี)
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ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งข ัน
มน
่ ั คง

Ends

มง่ ั คง่ ั

ยงยื
่ั น

Overall Goal
(Final Outcome)

ั
ยกระด ับศกยภาพในหลากหลายมิ
ต ิ เพือ
่ การพ ัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ
่ ง

เป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท ประเด็น...

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

•
•
•
•

Program Structure
Ways
Program
Goal
(Outcome)
(Y)
แผนงาน /
โครงการ
ทีส
่ าคัญ
Means
Project
Propose
(Output)
(X)

ประเทศไทยมีขด
ี ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึน
้

ประเทศไทยเป็ นประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
รายได ้ประชาชาติ การขยายตัว ของผลิตภั ณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได ้
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ
การลงทุน เพื่อ การวิจั ย และพัฒ นา
ผลิต ภาพการผลิต ของประเทศ ทัง้ ในปั จ จั ย การผลิต และ
แรงงาน

ประเด็น 4.1
การเกษตรสร ้างมูลค่า
•
•
•
•

ประเด็น 4.2
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

รายได ้เกษตรกรเพิม
่ ขึน
้
การทาเกษตรกรรมทีส
่ อดคล ้องกับพืน
้ ที่
อัตราการขยายตัวมูลค่าสินค ้าเกษตร
สัดส่วนการลงทุนด ้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด ้านการเกษตร

เกษตร
อัต
ลักษณ์
พืน
้ ถิน
่

เกษตร
ปลอด
ภัย

เกษตร
ชีวภาพ

เกษตร
แปรรูป

เกษตร
อัจฉริยะ

แผนงาน การบริหารจัดการพืน
้ ที่
เกษตรกรรม (กษ.)
แผนงาน การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย (กษ.)
แผนงาน การลดต ้นทุนการผลิต
และเพิม
่ โอกาสในการแข่งขัน
สินค ้าเกษตร (กษ.)
โครงการ ไทยแลนด์
ฟู้ ดวัลเลย์ (อก.)

• อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
• สัดส่วนการลงทุนด ้านอุตสาหกรรม
และบริการเป้ าหมาย

อุตสาห
กรรม
ชีวภาพ

อุตสาห
กรรมและ
บริการ
การ
แพทย์
ครบวงจร

อุตสาห
กรรมและ
บริการ
ดิจท
ิ ัล
ข ้อมูล
ปั ญญา
ประดิษฐ์

อุตสาห
กรรมและ
บริการ
ขนส่ง
และโลจิ
สติกส์

•

•
•
•

ประเด็น 4.3
สร ้างความหลากหลายด ้านการท่องเทีย
่ ว
• รายได ้จากการท่องเทีย
่ วเพิม
่ ขึน
้
• อันดับความสามารถในการแข่งขันด ้านการ
ท่องเทีย
่ วเพิม
่ ขึน
้

อุตสาห
กรรม
ความ
มั่นคง
ของ
ประเทศ

ท่องเทีย
่ ว
เชิงสร ้าง
สรรค์
และวัฒน
ธรรม

ท่องเทีย
่ ว
เชิงธุรกิจ

ท่องเทีย
่ ว
เชิง
สุขภาพ
ความงาม
และ
แพทย์
แผนไทย

ท่องเทีย
่ ว
สาราญ
ทางน้ า

ท่องเทีย
่ ว
่ มโยง
เชือ
ภูมภ
ิ าค

ประเด็น 4.4
่ มไทย เชือ
่ มโลก
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน เชือ
• อัตราเงินเฟ้ อของประเทศ
• สัดส่วนหนีส
้ าธารณะต่อ GDP
• ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP

• สัดส่วนมูลค่าการค ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อ GDP

่ มโยง
เชือ
โครงข่าย
คมนาคม
ไร ้รอยต่อ

สร ้างและ
พัฒนา
เขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ

เพิม
่ พืน
้ ที่
และเมือง
เศรษฐกิจ

พัฒนา
โครง
สร ้าง
พืน
้ ฐาน

เทคโนโลยี
สมัยใหม่

รักษาและ
เสริมสร ้าง
เสถียรภาพ

ทาง
เศรษฐกิจ
มหภาค

แผนงาน พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย
่ วเชิงสร ้างสรรค์ทม
ี่ นุษย์
สร ้างขึน
้ (กก. ททท.)

แผนงานและโครงการพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านขนส่ง
(คค.)

โครงการ พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (อก.
กนอ.)

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจบริการทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (พณ.
สธ. ศธ. กค. กก. มท. วธ. ดศ.
คค. สสปน.)

แผนงานและโครงการพัฒนา
สิง่ อ ้านวยความสะดวกเพือ
่
รองรับการเปลีย
่ นรูปแบบ การ
ขนส่งสินค ้า (คค.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

ประเด็น 4.5
พัฒนาเศรษฐกิจบนพืน
้ ฐาน
ผู ้ประกอบการยุคใหม่
• การเข ้าถึงบริการทางการเงิน ตลาด และ
ข ้อมูลของผู ้ประกอบการเป้ าหมาย
• สัดส่วน GDP ของ SMEs ต่อ GDP

• มูลค่าการลงทุนในรูปแบบ PPPs ในการ
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

แผนงานและโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจท
ิ ัล (ดศ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค ้าเกษตร (กษ.
สธ. วท. พณ. อก.)

โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก ้ว ตาก
สงขลา และหนองคาย (กนอ.)

สร ้าง
ผู ้ประกอบ
การ
อัจฉริยะ

สร ้าง
โอกาส
เข ้าถึง
บริการ
ทาง
การเงิน

สร ้าง
โอกาส
เข ้าถึง
ตลาด

สร ้าง
โอกาส
เข ้าถึง
ข ้อมูล

ปรับ
บทบาท
และ
โอกาส
เข ้าถึง
บริการ
ภาครัฐ

แผนงาน ส่งเสริมผู ้ประกอบการ
ไทยให ้มีบทบาทนาและใช ้
นวัตกรรมเพือ
่ สร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้
สินค ้าและบริการ (วท.)
การพัฒนาทักษะการเป็ น
ผู ้ประกอบการทีค
่ รบวงจร
(พณ.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

การกาหนดภูมท
ิ ัศน์และการ
เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบันการเงิน
(กค. ธปท. กตล.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)
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โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ (ถ ้ามี)

2

ั
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพ ัฒนาและเสริมสร้างศกยภาพทร
ัพยากรมนุษย์
มน
่ ั คง

Ends

มง่ ั คง่ ั

ยงยื
่ั น

Overall Goal
(Final Outcome)
เป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท ประเด็น...

่ งว ัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
พ ัฒนาคนในทุกมิตแ
ิ ละในทุกชว
ุ ภาพ
สงั คมไทยมีสภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ
้ และสนั บสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดชว่ งชวี ต
ิ

คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง มีคณ
ุ ภาพ พร ้อม
สาหรับวิถช
ี วี ต
ิ ในศตวรรษที่ 21

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

•
•
•

การพัฒ นาคุณ ภาพชีว ต
ิ สุข ภาวะ และความเป็ นอยู่ท ี่ด ีของ
คนไทย
ผลสัม ฤทธิท
์ างการศึก ษาและการเรีย นรู ้ตลอดชีว ต
ิ
การพัฒ นาสัง คมและครอบครั ว ไทย

•
•

ผลสัม ฤทธิท
์ างการศึก ษาและการเรีย นรู ้ตลอดชีว ต
ิ
การพัฒ นาสัง คมและครอบครั ว ไทย

Program Structure
Ways
Program
Goal
(Outcome)
(Y)
แผนงาน /
โครงการ
ทีส
่ าคัญ
Means
Project
Propose
(Output)
(X)

ประเด็น 4.2
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวต
ิ

• เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย
• แรงงานมีทก
ั ษะสอดคล ้อง
กับความต ้องการของ
ตลาดงาน
• คนมีความฉลาดทาง
อารมณ์
• การมีงานทาของผู ้สูงอายุ

แผนงาน

โครงการ

โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ
(ถ ้ามี)

ประเด็น 4.3
ปฏิรป
ู กระบวนการเรียนรู ้ที่
ตอบสนองต่อการเปลีย
่ นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
• ผลคะแนนสอบ PISA / ONET
• การใช ้ Internet เพือ
่ หา
ความรู ้
• การอ่านของคนไทยเพิม
่ ขึน
้

แผนงาน

โครงการ

โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ
(ถ ้ามี)

ประเด็น 4.1
การปรับเปลีย
่ นค่านิยมและ
วัฒนธรรม

ประเด็น 4.4
การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ทห
ี่ ลากหลาย

• ตัวชีว้ ด
ั

• ตัวชีว้ ด
ั

แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิม
่ ศักยภาพเด็กปฐมวัย
(สธ. พม. ศธ. อปท.)
แผนงานการสร ้างความอยู่
ดีมส
ี ข
ุ และความเข ้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว (ศธ.
พม. อปท.)
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ

แผนงานการยกระดับศูนย์
ฝึ กอบรมแรงงานเพือ
่
สนับสนุนการเรียนรู ้ตลอด
ชีวต
ิ (สถาบันคุณวุฒ ิ
วิชาชีพ รง.)
แผนงานการสร ้าง
สภาพแวดล ้อมให ้เป็ น
แหล่งการเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ
(วธ. ศธ. พม. อปท.)

(ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ

ประเด็น 4.5
การเสริมสร ้างให ้คนไทยมีสข
ุ
ภาวะทีด
่ ี

• อัตราโรค NCD ลดลง
• รายจ่ายสุขภาพต่อ GDP ลดลง
• สัดส่วนประชากรทีม
่ น
ี ้าหนักเกิน
มาตรฐานลดลง

แผนงานการลดพฤติกรรม
่ งทางสุขภาพอย่างเป็ น
เสีย
องค์รวม (สธ. พณ. ศธ.
กก. อปท.)
การป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาโรคระบาดและ
สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (สธ. มท.)
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล ้อม
เมือง (ยธ.-มท. สผ.ทส. สนข.-คค.)

(ถ ้ามี)

ประเด็น 4.6
การสร ้างสภาพแวดล ้อมที่
เอือ
้ ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร ้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
• ดัชนีครอบครัวอบอุน
่

แผนงาน

โครงการ

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ

ประเด็น 4.7
การเสริมสร ้างศักยภาพการ
กีฬาในการสร ้างคุณค่าทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ

• สัดส่วนนักกีฬาอาชีพเพิม
่ ขึน
้
• บุคคลากรด ้านกีฬาและ
นันทนาการเพิม
่ ขึน
้

แผนงานส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมเพือ
่ สร ้าง
มูลค่าเพิม
่ ให ้แก่
อุตสาหกรรมกีฬาบน
ฐานความรู ้ความคิด
สร ้างสรรค์ (กก. วท.)
โครงการ

(ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)
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ั
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม
มน
่ ั คง

Ends

มง่ ั คง่ ั

ยงยื
่ั น

Overall Goal
(Final Outcome)

ั
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม

เป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท ประเด็น...

เพิม
่ ขีดความสามารถของชุมชนท ้องถิน
่
ในการพัฒนา การพึง่ ตนเองและการจัดการตนเอง
เพือ
่ สร ้างสงั คมคุณภาพ

สร ้างความเป็ นธรรม
และลดความเหลือ
่ มล้าในทุกมิต ิ

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

•
•
•

•

ความแตกต่า งของรายได ้และการเข ้าถึง บริก ารภาครั ฐ
ระหว่า งกลุ่ม ประชากร
ความก ้าวหน า้ ของการพัฒ นาคน
คุณ ภาพชีว ต
ิ ของประชากรสูง อายุ

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สงั คม เพิม
่ โอกาสให ้ทุกภาคสว่ นเข ้ามาเป็ นกาลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ตัว ชีว้ ัด ...
•
•

ความก ้าวหน า้ ของการพัฒ นาคน
ความก ้าวหน า้ ในการพัฒ นาจั ง หวัด ในการเป็ นศูน ย์ก ลางความ
เจริญ ทางเศรษฐกิจ สัง คม และเทคโนโลยี

Program Structure
Ways
Program
Goal
(Outcome)
(Y)

ประเด็น
การปฏิรป
ู ระบบภาษี และการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค

ประเด็น
การสร ้างหลักประกันสังคม
(รวมประเด็นแรงงาน
การศึกษาและสาธารณสุข)

ประเด็น
เรือ
่ งกระบวนการยุตธิ รรม

• ประชาชนและผู ้ประกอบการที่
เข ้าข่ายต ้องเสียภาษี เข ้าสู่
ระบบภาษีเพิม
่ ขึน
้

• สัดส่วนครัวเรือนทีเ่ ข ้าถึง
แหล่งถึงเพิม
่ ขึน
้
• สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
ลดลง

• ร ้อยละของผู ้ร ้องเรียนทีถ
่ ก
ู เลือก
ปฏิบต
ั ิ

แผนงาน /
โครงการ
ทีส
่ าคัญ
Means
Project
Propose
(Output)
(X)

แผนงาน

แผนงาน

โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ
ระบบเงินโอนเพือ
่ ผู ้มี
รายได ้น ้อย (Negative
Income Tax) (กค.)

การพัฒนาระบบยุตธิ รรม
ชุมชนและการให ้ความ
ช่วยเหลือประชาชน (ยธ.)

กรกฎาคม 2561

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
โครงการประสานระบบ
สวัสดิการในปั จจุบัน

ประเด็น
การเพิม
่ ขีดความสามารถ
ของชุมชนท ้องถิน
่ ในการ
พัฒนา การพึง่ พาตนและ
จัดการตนเอง

ประเด็น
การเสริมสร ้างพลังทาง
สังคม

• ค่า GINI Coefficient ด ้าน
รายได ้ลดลง
• สัดส่วนประชากรทีอ
่ ยูใ่ ต ้เส ้น
ความยากจนลดลง
• ความแตกต่างทางรายได ้
ระหว่างประชากรทีร่ วยทีส
่ ด
ุ
และจนทีส
่ ด
ุ ลดลง

• ชุนชนท ้องถิน
่ มีความเข ้มแข็ง
และสามารถพึง่ ตนเองเพิม
่ ขึน
้

• ชุนชนท ้องถิน
่ มีความเข ้มแข็ง
และสามารถพึง่ ตนเองเพิม
่ ขึน
้
• สัดส่วนบทบาทสตรีในการ
สร ้างสรรค์สงั คมเพิม
่ ขึน
้

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากและชุมชน
เข ้มแข็ง (มท. อก.
พณ. อปท.)

แผนงาน

โครงการ
โครงการ

ประเด็น
การปรับโครงสร ้างเศรษฐกิจ
ฐานราก

แผนงาน

โครงการ สร ้างความอยู่
ดีมส
ี ข
ุ และความเข ้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว
(ศธ. พม. อปท.)

(ถ ้ามี)

(ถ ้ามี)

• พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ไม่น ้อยกว่า .. จังหวัด

แผนงาน

โครงการ

โครงการ

โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ

แผนงาน

ประเด็น
การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการ พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพ ้ฒ
นาเศรษฐกิจพิเศษ
(อก.)
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)
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ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวี ต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
มน
่ ั คง

Ends

มง่ ั คง่ ั

ยงยื
่ั น

Overall Goal
(Final Outcome)

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชวี ต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม

เป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท ประเด็น...

อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สงิ่ แวดล ้อม
และวัฒนธรรม ให ้คนรุน
่ ต่อไปได ้
้ างยั่งยืน มีสมดุล
ใชอย่

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

•
•
•

การเติบ โตที่เ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
พื้น ที่ส ีเ ขีย วที่เ ป็ นมิตรกับ สิง่ แวดล ้อม
ปริม าณก๊า ซเรือ นกระจก มูล ค่า เศรษฐกิจ
ฐานชีว ภาพ

้
ใชประโยชน์
และสร ้างการเติบโต
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล ้อมให ้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ

ฟื้ นฟูและสร ้างใหม่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
เพือ
่ ลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสงั คมเศรษฐกิจของประเทศ
•
•
•

สภาพแวดล ้อมและทรั พ ยากรธรรมชาติท ี่
เสื่อ มโทรมได ้รั บการฟื้ นฟู
พื้น ที่ส ีเ ขีย วที่เ ป็ นมิตรกับ สิง่ แวดล ้อม
ปริม าณก๊า ซเรือ นกระจก มูล ค่า เศรษฐกิจ
ฐานชีว ภาพ

•
•
•

ยกระดับกระบวนทัศน์ เพือ
่
กาหนดอนาคตประเทศด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมี
สว่ นร่วม และธรรมาภิบาล

การเติบ โตที่เ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
พื้น ที่ส ีเ ขีย วที่เ ป็ นมิตรกับ สิง่ แวดล ้อม
ปริม าณก๊า ซเรือ นกระจก มูล ค่า เศรษฐกิจ
ฐานชีว ภาพ

•

การเติบ โตที่เ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

Program Structure
Ways
Program
Goal
(Outcome)
(Y)

ประเด็น 4.1
สร ้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมสีเขียว

• มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพต่อ
GDP
• พืน
้ ทีส
่ เี ขียวทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม

ประเด็น 4.2
สร ้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

• มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทาง
ทะเล
• พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ป
ี ั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง

ประเด็น 4.3
สร ้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสภาพภูมอ
ิ ากาศ

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การลงทุนทีเ่ ป็ นมิตรต่อสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศในการพัฒนาโครงสร ้าง
พืน
้ ฐาน

แผนงาน /
โครงการ
ทีส
่ าคัญ
Means
Project
Propose
(Output)
(X)

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล ้อม
เมือง (ยธ.-มท. สผ.ทส. สนข.-คค.)
โครงการเมืองสีเขียว
(Green City) (มท.
ทส. พน. คค. กษ.
อก.)
โครงการส่งเสริมการ
ปลูกไม ้เศรษฐกิจมีคา่
ระยะยาว (ปม.-ทส.

โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ

แผนงาน

โครงการป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งทะเลภาคใต ้แบบมี
ส่วนร่วม (ทส. มท. อปท.)
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

ประเด็น 4.4
พัฒนาพืน
้ ทีเ่ มือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ มุง่ เน ้นความเป็ นเมืองทีเ่ ติบโต
อย่างต่อเนือ
่ ง

ประเด็น 4.5
พัฒนาความมั่นคงทางน้ า
พลังงาน และเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล ้อม

ประเด็น 4.6
ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ
่ กาหนด
อนาคตประเทศ

• การจัดการมลพิษ ขยะ น้าเสีย และ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
• พืน
้ ทีเ่ มือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศทีม
่ ก
ี ารบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมน
ิ เิ วศอย่าง
ยั่งยืน

• เพิม
่ ผลิตภาพน้าทัง้ ระบบไม่น ้อยกว่า
.. เท่าของปั จจุบน
ั
• ประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน (ความ
เข ้มข ้นของการใช ้พลังงาน)

• ตัวชีว้ ด
ั ...

แผนงานด ้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกทีเ่ หมาะสม
ของประเทศ (NAMA
Roadmap) และ แผนงาน
ด ้านการปรับตัวเพือ
่ รองรับ
การเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ (ทส. คค. พน.
อก. กษ. มท.)
แผนงาน

แผนงาน

(ถ ้ามี)

แผนงาน

โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ

แผนงานและมาตรการการ
จัดการพลังงานโรงงาน
และอาคารควบคุม (พน.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

(ถ ้ามี)

กรกฎาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ดา้ นการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
มน
่ ั คง

Ends

มง่ ั คง่ ั

ยงยื
่ั น

Overall Goal
(Final Outcome)

่ นรวม
ภาคร ัฐของประชาชน เพือ
่ ประชาชนและประโยชน์สว

เป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท ประเด็น...

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางาน
ั ฤทธิแ
ทีม
่ งุ่ ผลสม
์ ละผลประโยชน์
สว่ นรวม ตอบสนองความ
ต ้องการของประชาชน
ได ้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ความพึง พอใจต่อ การให ้บริก ารสาธารณะของ
ภาครั ฐ
ไม่น อ
้ ยกว่า ร ้อยละ 90
(SDGs : Goal 16.6.2)

ภาครัฐมีขนาดทีเ่ ล็กลง พร ้อม
ปรับตัว
ให ้ทันต่อการเปลีย
่ นแปลง

ผลสารวจของ IMD : Government
Efficiency
อยู่ อั น ดั บ 1 ใน 20 ของโลก

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ

กระบวนการยุตธิ รรม เป็ นไปเพือ
่
ประโยชน์ตอ
่ สว่ นรวมของ
ประเทศ

ผลสารวจ CPI อยู่ใ นลาดับ 1 ใน 20 ของ
โลก

ดัชนีนต
ิ ธิ รรม (Rule of Law) ของ World Justice
Project ทุก องค์ป ระกอบอยู่ ใ นระดั บ สูง

Program Structure
Ways
Program
Goal
(Outcome)
(Y)
แผนงาน /
โครงการ
ทีส
่ าคัญ
Means
Project
Propose
(Output)
(X)

ประเด็น 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ระบบ/ กลไก และโครงสร ้างภาครัฐ
้ xxx รายการได้ร ับการ
กระบวนงานหล ัก รวมทงสิ
ั้ น
ปร ับปรุงใหม่

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ให ้บริการข ้อมูลผ่าน
จุดเดียว (Customer
Centric Information
Portal) (สพร.)
โครงการพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบ
วงจร (Doing Business
Portal) (ส.กพร., สพร.,
ดส., มท.)

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

การพัฒนารัฐบาลดิจท
ิ ัล
(สพร.)
โครงการพัฒนาระบบ
การติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(สศช.)
โครงการพัฒนา
สานักงานสมัยใหม่สู่
องค์กรทีม
่ ข
ี ด
ี สมรรถนะ
สูง (ส.กพร.)

โครงการบริหารจัดการ
ข ้อมูลขนาดใหญ่
เพือ
่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวต
ิ ของประชาชน
(สศช.)

ประเด็น 4.1,
4.3, 4.6
การกระจาย
อานาจ

ประเด็น 4.5,
4.6, 4.8
บุคลากรภาครัฐ

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

โครงการสนับสนุน
ให ้ชุมชนหรือ
เอกชนร่วม
ดาเนินการใน
บริการสาธารณะ
และกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ

โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการพัฒนา
ระบบข ้าราชการ
(ส.กพ.)

โครงการ
ข ้าราชการ
สมรรถนะสูง
(ส.กพ., ส.กพร.)
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

ประเด็น 4.7
การแก ้ไข
กฎหมาย

ประเด็น 4.6, 4.8
การปรับปรุงกระบวนการ
ยุตธิ รรม

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

โครงการยกระดับ
การป้ องกันและ
ปราบปราม
่ ใน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ราชการ (ปปช.)
โครงการพัฒนารูปแบบ
การเฝ้ าระวังสอดส่องการ
ประพฤติ
มิชอบ (ปปช.)
โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการตรวจสอบ
ปรับปรุง ยกเลิก และจัดทา
กฎหมายให ้มีเท่าทีจ
่ าเป็ น
(คณะกรรมการปฏิรป
ู
กฎหมาย และหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม)
โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

โครงการพัฒนาแนวทาง
บูรณาการหน่วยงาน
กระบวนการยุตธิ รรม
(ยธ. และหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม)

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับการให ้บริการของ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรม(ยธ. และ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรม)
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีกระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ยธ. และหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม

โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ (สงป.)

โครงการส่งเสริม
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางเลือก ยุตธิ รรม
สมานฉั นท์ (ยธ.)

โครงการตามแผน
ปฏิรป
ู ประเทศ

โครงการตามแผนปฏิรป
ู
ประเทศ

(ถ ้ามี)

กรกฎาคม 2561

ประเด็น 4.6, 4.8
การต่อต ้านการทุจริต
ประพฤติมช
ิ อบ

(ถ ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

