การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
วันที่ 25 มกราคม 2562
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 :

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 :

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครัง้ ที่ 5/2561

ระเบียบวาระที่ 3 :

เรื่องเพื่อทราบ
งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 :
ระเบียบวาระที่ 5 :

วันที่ 25 มกราคม 2562
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันที่ 25 มกราคม 2562
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รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 5/2561

วันที่ 25 มกราคม 2562
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
30 พ.ย. 61 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มกี ารประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
สานักงานฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อย
และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 มีกรรมการขอแก้ไขเพิ่มเติมจานวน 3 คน ได้แก่
1. พลเอก ณั ฐ พล นาคพาณิ ช ย์ (ผู้ แ ทน ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ) ขอแก้ ไ ขหน้ า ที่ 1 ตั ว สะกดชื่ อ กรรมการผู้ ม าประชุ ม ล าดั บ ที่ 6 จาก “นาคพาณิ ช ย”
เป็น“นาคพาณิชย์”
2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ขอแก้ไขหน้าที่ 2 ตัวสะกดชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ 3 จาก “นายสุธี มาบุญ” เป็น
“นายสุธี มากบุญ”
3. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ)
– ขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ 6 จากวาระการประชุมที่ 3.2 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 เป็นวาระการประชุมที่ 3.3 แทน
– ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หน้ า ที่ 9 วาระการประชุ ม ที่ 4 ด้ า นการต่ า งประเทศความเห็ น และประเด็ น อภิ ป รายว่ า “เห็ น ควรมอบหมายให้ ดร.กอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล
เป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจต่างประเทศด้วย”
– ขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ 11 วาระการประชุมที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ความเห็นและประเด็นอภิปรายว่า“ควรสื่อสารกับประชาชนและ สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล”
– ขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ 14 วาระการประชุมที่ 4 ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ความเห็นและประเด็นอภิปรายว่า (1) “ต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีจิตสานึกและคุณธรรม”
และ (2) “การศึกษาควรเน้นการคิดแบบนอกกรอบ”

ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
วันที่ 25 มกราคม 2562
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เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562
1. ระเบียบวาระประกอบการประชุมฯ

5. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

วันที่ 25 มกราคม 2562

2. เอกสารสรุปวาระการประชุมฯ

6. เอกสาร 15 ประเด็นเร่งด่วน
ใน 5 ปีแรก

3. (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ

7. เอกสาร รวมแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทฯ

nscr.nesdb.go.th

8. (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

4. เอกสารสรุปสาระสาคัญของ
(ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ

9. เอกสาร PPT (ร่าง) แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา

6

เรื่องเพื่อทราบ

งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
(Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)

วันที่ 25 มกราคม 2562
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วาระที่ 3

งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)

สานักงานฯ จัดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) ในวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุ งเทพมหานคร สานั กงานฯ ได้จั ดส่ งหนั งสื อเชิ ญถึ ง คสช. ครม. คกก.ยช. คจย. คปฏร. คณะกรรมการ สศช. หั วหน้ าส่ วนราชการ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด องค์ กรระหว่ างประเทศ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจานวนรวมประมาณ 1,500 คนภาย โดยจะมีการถ่ายทอดสดการเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งการเยี่ยมชมงาน
มหกรรมฯ โดยมีกาหนดการ และรายละเอียด ดังนี้

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 25 มกราคม 2562
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วาระที่ 3

งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคต
เรา)
นิ ทรรศการบริ เวณลานหน้ าศู นย์ การค้ า เซ็ นทรั ลเวิล์ ด ประชาชนทั่ วไปสามารถเข้ าชมนิ ทรรศการได้ ตั้ งแต่ เวลา 11.00 – 22.00น. ของวั นพุ ธที่ 30 มกราคม 2562
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 22.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม และ ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 8 ห้องย่อย ดังนี้
ผังแสดงห้องนิทรรศการภายในอุโมงค์นิทรรศการ

ห้องวัยตั้งครรภ์ ถึง ปฐมวัย

จอแสดงผลภาพ 3 มิติ (Hologram) ที่แสดงให้เห็นถึง
ภาพการพัฒนาของเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงปฐมวัย
และการแสดงวีดีทัศน์ประเทศไทยในอนาคตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ห้องวัยเกษียณ

จอแสดงผลภาพ 3 มิติ ซึ่งจาลองอุปกรณ์
ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพ
ความสาคัญของของการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับผู้สูงวัยในอนาคต

ห้องวัยประถม ถึง มัธยมต้น

เครื่องแสดงผลภาพเสมือนจริง (Virtual
Reality) สาหรับการรับชมภาพจาลอง
ห้องเรียนในอนาคต
ห้องแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ เ ข้ าร่ ว มสามารถแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ทั้ งในรูปแบบการบันทึกวีดีโอและ
การเขียนข้อความ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยกัน

ห้องวัยรุ่น นักศึกษา

กิจกรรมตู้จาลองชุดแต่งกายในแต่ละอาชีพที่ผู้
เข้าชมสามารถเลือกได้โดยใช้การเคลื่อนไหว
ของมือ (Interactive)

ห้องแสดงสรุปประโยชน์ภาพรวม

วีดีทัศน์ สาหรับแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ที่ประชาชนทุกช่วงวัยจะได้รับจากยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งในด้านสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้าง
พื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ

ห้องวัยทางาน

ผู้เข้าร่วมเลือกรับชมหัวข้อที่สนใจผ่านการใช้จอภาพระบบ
สัมผัส เพื่อให้เห็นภาพของการทางานในอนาคต รวมถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางานใน
อนาคต

ห้องเสวนา

กิ จกรรมร่ วมสนุ กต่ าง ๆ และการจั ดแสดง
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับอักษรเบรลล์ สาหรับการ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น

หมายเหตุ ทุกห้องภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงวิดิทัศน์ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ชาติในช่วงวัยนัน้ ๆ
วันที่ 25 มกราคม 2562
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เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 25 มกราคม 2562
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กรอบระยะเวลาการดาเนินการเตรียมการจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ยช. มีมติเห็นชอบให้
ข้าราชการกลุ่ม ป.ย.ป. และ
ข้าราชการของแต่ละกระทรวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการ
จัดทาแผนแม่บทฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และ สศช. (ชะอา)

มิ.ย. 61

เห็นชอบในหลักการการปรับ (ร่าง)
แผนแม่บทฯ เป็น 23 ฉบับ

17 ธ.ค. 61

16 ก.ค. 61 ส.ค. – ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61

คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ
ได้เริ่มเตรียมการจัดทาร่าง
แผนแม่บทฯ ตามมติ
คกก.ยช. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61
(ประชุมครั้งที่ 1/2561)

วันที่ 25 มกราคม 2562

การประชุมร่วมประธานกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ

คจย. ทั้ง 6 คณะนาส่ง
1. (ร่าง) แผนแม่บทฯ
ที่ได้รับการปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์
2. แผนงาน/โครงการ flagship
ของ 15 ประเด็นเร่งด่วน

สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมการจัดทาแผนแม่บทฯ
ร่วมกับคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และผู้เกี่ยวข้อง (บางแสน)
(ร่าง) แผนร่างแม่บทฯ ในเบื้องต้น
จานวน 34 ฉบับ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มีมติเห็นชอบในหลักการ
(ร่าง) แผนแม่บทฯ
23 ฉบับ และ 15 ประเด็น
เร่งด่วน

nscr.nesdb.go.th

ธ.ค. 61

ป ร ะ ชุ ม ก า ร จั ด ท า
รายละเอียดแผนงาน/
โครงการภายใต้ 15
ประเด็นเร่งด่วน
9 ม.ค. 62

ม.ค. 62

25 ธ.ค. 61

25 ม.ค. 62

ประธาน คจย. ทั้ง 6 คณะ
หารือรายละเอียดการจัดทา
คาของบประมาณแผนงาน/
โครงการของ 15 ประเด็น
เร่งด่วน

ประชุม คกก. ยช
ครั้งที่ 6 (1/2562)
เพื่อพิจารณา
(ร่าง) แผนแม่บทฯ
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ก.พ. 62
ครม. พิจารณา (ร่าง)
แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
และ
15 ประเด็นเร่งด่วน ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คกก.ยช.

11

23 แผนแม่บท

แผนแม่บทด้านการพัฒ
นาการเกษตร
เกษตร

แผนระดับ 3 อื่น ๆ

วันที่ 25 มกราคม 2562

nscr.nesdb.go.th
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ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships)
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

Ends

ผลลัพธ์สุดท้าย
(Final Outcomes)

(Z)

แผนแม่บทประเด็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

Ways

ผลลัพธ์ขั้นกลาง
(Intermediate Outcomes)

(Y)

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

วันที่ 25 มกราคม 2562

ผลลัพธ์เบื้องต้น
(Immediate Outcomes)
Means

ผลผลิต
(Outputs)

(X)

nscr.nesdb.go.th
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ั ันธ์เชงิ เหตุผลของเป้าหมายระด ับยุทธศาสตร์ ระด ับแผนแม่บท และโครงการ Flagship
ต ัวอย่างความสมพ
มน
่ ั คง

Ends

Overall Goal

มง่ ั คง่ ั

ยง่ ั ยืน

(Final Outcome)

ภาคร ัฐของประชาชน เพือ
่ ประชาชน
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

2. ภาคร ัฐมีขนาดทีเ่ ล็กลง
พร้อมปร ับต ัว
ให้ท ันต่อการเปลีย
่ นแปลง

1. ภาคร ัฐมีว ัฒนธรรมการทางาน
ทีม
่ ง
ุ่ ผลส ัมฤทธิแ
์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

แผนแม่บท # 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาคร ัฐ

Ways

เป้าหมายขนกลาง
ั้

(61 – 65)
ร ้อยละ 80

Means

(66 - 70)
ร ้อยละ 85

(71 – 75)
ร ้อยละ 90

(X)

แผนแม่บทย่อย# 20.1
การพัฒนาบริการประชาชน

แผนแม่บทย่อย# 20.2
่ มโยงภาครัฐและ
การบูรณาการเชือ
การบริหารจัดการการเงินการคลัง

สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงาน
ทีไ่ ด ้รับการปรับเปลีย
่ นเป็ นดิจท
ิ ัล
ร ้อยละ 100 (2,180 กระบวนงาน)

การดาเนินการของภาครัฐตามกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง (โครงการ Flagship
ของแผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติ)

1. โครงการพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร

2. แผนงานเพือ
่ การขับเคลือ
่ น
การยกระดับบริการภาครัฐ

พัฒนา DBP เสร็จเรียบร ้อย
300 กระบวนงาน

พัฒนาระบบเสร็จเรียบร ้อยร ้อย
-Queue onlineจานวน ...
-Tracking System จานวน...
-Citizen Feedback จานวน ...

*หมายเหตุ แผนงาน/โครงการใน

วันที่ 25 มกราคม 2562

คือโครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วน ใน 5 ปีแรก

(61 – 65)
อยู่ใน60 อันดับ
แรก

(76 – 80)
ร ้อยละ 90

โครงการ Flagship
(Output)

UN E – Government Rankings

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให ้บริการของภาครัฐ

(Immediate
Outcome)
(Y)

(66 - 70)
อยู่ใน 50
อันดับแรก

แผนแม่บทย่อย#20.3

การปรับสมดุลภาครัฐ
ระดับความสาเร็จการเปิ ดให ้ภาค
ส่วนอืน
่ เข ้ามาดาเนินการบริการ
สาธารณะ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20
และมีคา่ คะแนน LQM
ไม่น ้อยกว่า 70

่ มโยง
1. โครงการเชือ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
กับระบบงบประมาณ
และระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานภาครัฐเชือ่ มโยง
และบูรณาการกัน

nscr.nesdb.go.th

1. แผนงานการจัดทา
บริการสาธารณะโดยการ
มีสว่ นร่วมจากภาคส่วนที่
มีความพร ้อม
ภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะ

(71 – 75)
อยู่ใน 40
อันดับแรก

(76 – 80)
อยู่ใน30อันดับ
แรก

แผนแม่บทย่อย# 20.4
การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ
ร ้อยละของหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิอ
์ ย่างสูง
ตามเป้ าหมาย ไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 90

Digital
Government
Maturity
ระดับ 2

1. แผนงานการเพิม
่
ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการ
จัดการภาครัฐด ้วยการ
ปรับเปลีย
่ นภาครัฐเป็ น
รัฐบาลดิจท
ิ ัล
ภาครัฐนาเทคโนโลยีมาใช ้
ในการบริหารจัดการ

แผนแม่บทย่อย#20.5
การสร ้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐมี
คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
ร ้อยละ 80

1. แผนงานการ
ส่งเสริมให ้บุคลากร
ภาครัฐมีมาตรฐาน
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

สัดส่วนเจ ้าหน ้าที่
กระทาผิดกฎหมาย
(ทุกคดี) ลดลงร ้อยละ
20

2. แผนงานการ
ยกระดับบุคลากร
ภาครัฐให ้มีความ
สามรถสูง
สอดคล ้องกับภารกิจ
การพัฒนาประเทศ

14

แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

วันที่ 25 มกราคม 2562

nscr.nesdb.go.th
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โครงการ
(Means)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Ends)

แผนแม่บท
(ways)

Causal Relationship
Output

แผนงาน/โครงการ
Flagship

Immediate Outcome

Intermediate Outcome

แผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทประเด็น

แผนงานเพือ
่ การขับเคลือ
่ น
การยกระดับบริการภาครัฐ
- Queue on-line
- Tracking System
- Citizen Feedback
พัฒนาเสร็จเรียบร ้อย … ระบบ
วันที่ 25 มกราคม 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าหมาย

20.1 การพ ัฒนาระบบบริการประชาชน

20. การพ ัฒนาระบบบริการ
ประชาชน และการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพภาคร ัฐ

6. การปร ับสมดุลและพ ัฒนา
ระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ

งานบริการภาคร ัฐทีไ่ ด้ร ับการ
้
ปร ับเปลีย
่ นเป็นดิจท
ิ ัลเพิม
่ ขึน

บริการของร ัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย
่ อมร ับ
้ ริการบริการ*
ของผูใ้ ชบ

สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงาน
ทีไ่ ด ้รับการปรับเปลีย
่ นให ้เป็ นดิจท
ิ ล
ั

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในคุณภาพการให ้บริการของภาครัฐ

4.1 ภาคร ัฐทีย
่ ด
ึ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็
ว โปร่งใส
ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการ

โครงการพัฒนาระบบอานวย
ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจอย่างครบวงจร

พัฒนา DBP เสร็จเรียบร ้อย
300 กระบวนงาน

Final Outcome

2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 80

ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 85

ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 90

ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 90

*SDG Goal16
nscr.nesdb.go.th

ทางานทีม
่ งุ่ ผลสัมฤทธิแ
์ ละ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
ตอบสนองความต ้องการ
ของประชาชนได ้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

16

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)

รวม 34 ประเด็น แผนแม่บท 131 แผนย่อย

6

ยุทธศาสตร์ชาติ

ปรับรวบรวมประเด็นแผนแม่บทฯ เป็น

35

23

ฉบับ และ

84

แผนย่อย

เพื่อลดประเด็นทับซ้อนและยุบรวมประเด็นที่มีความสัมพันธ์กนั
และให้ส่วนราชการสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ

ฉบับ

(ร่าง) แผนแม่บทฯ (เบื้องต้น) จานวน 34 ฉบับ 131 แผนย่อย

Version แรก
(บางแสน)
วันที่ 25 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ประเด็น (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่มี
ความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue)
และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้าซ้อนกันระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทฯ เพื่อให้
ส่ว นราชการสามารถน าแผนแม่บ ทฯ ไปใช้ ใ นทางปฏิ บัติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และป้องกันการเกิดความสับสน
nscr.nesdb.go.th
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การดาเนิ
นการตามขั
้นตอนของ
พ.ร.บ. ชการจั
ทายุทธศาสตร์
การด
าเนินการจั
ดทายุทธศาสตร์
าติแดละแผนแม่
บทฯชาติ พ.ศ. 2560
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง

5

5

5

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2

3

7

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3

4

4

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4

4

6

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

Total 36
4

4

8

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

20

24

35

ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รวม

รวม
23 ฉบับ

แผนงาน/
โครงการ

แผนย่อย

รวม 84
แผนย่อย

ดาเนินการยกร่างเสร็จแล้ว

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนแม่บท
ประเด็น ...

nscr.nesdb.go.th
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...
แผนย่อย AA

วันที่ 25 มกราคม 2562

เป้าหมายรวม

แผนย่อย BB
เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด

61-65|66-70|71-75|76-80

แผนย่อย CC
เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

แผนย่อย ……
เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

แนวทางการพัฒนา AAA 1
แนวทางการพัฒนา AAA 2
แนวทางการพัฒนา AAA X

แนวทางการพัฒนา BBB 1
แนวทางการพัฒนา BBB 2
แนวทางการพัฒนา BBB X

แนวทางการพัฒนา CCC 1
แนวทางการพัฒนา CCC 2
แนวทางการพัฒนา CCC X

แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

โครงการสาคัญ (Flagship)

โครงการสาคัญ (Flagship)

โครงการสาคัญ (Flagship)

โครงการสาคัญ (Flagship)

nscr.nesdb.go.th
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ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

แผนย่อยที่ 1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เป้าหมาย 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน
เป้าหมาย 2 คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
เป้าหมาย 3 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล

เป้าหมาย 1ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
เป้าหมาย 2 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

แนวทางการพัฒนา

1. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุษย์
2. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. การพัฒนาการเมือง
4. การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม เจ้าหน้าที่
แผนงาน/โครงการ

X
Means

1. ดัชนีสันติภาพโลก
2. ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย

1. แผนงานการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และความมั่นคงมนุษย์
2. แผนงานการสร้างความสุขให้กับประชาชน
และความเป็นพลเมืองที่ดี
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แนวทางการพัฒนา

1. ส่วนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
2. ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์
ของชาติ

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานวัฒนาวิถีพุทธ
2. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
จัดระเบียบศาสนสมบัติ
3. แผนงานการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย

แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
เป้าหมาย 1หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าว
กรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพและแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
เป้าหมาย 2 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความ
มั่นคง
3. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานพัฒนาการเมือง
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แผนย่อยที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

แผนย่อยที่ 5 การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

เป้าหมาย 1ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมาย 1กลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ
2. การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาค
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ
4. การพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ

แนวทางการพัฒนา

1. การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคง
2. การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานการบริหารจัดการ แผน
ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระดับ
รัฐบาลถึงจังหวัด
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 2 การต่างประเทศ

เป้าหมาย
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภมู ิในประชาคมโลก

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

แผนย่อยที่ 1 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้ า หมาย 1 ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ ก ลางการค้ า
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของนวัตกรรม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ของไทย
3. ส่งเสริมความร่วมมื อทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศที่ มุ่งกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค
4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ
6. ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ
8. เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานา
ประเทศ

แผนงาน/โครงการ

X
Means

1. แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง
และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
2. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยใน
ต่างประเทศ
3. แผนงานเสริมสร้างหุน้ ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับต่างประเทศ
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย

แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

แผนย่อยที่ 3 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก

เ ป้ า ห ม า ย ไ ท ย มี ก า ร พั ฒ น า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุก
ในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีอานาจต่อรอง
และได้รับการยอมรับในสากล เพื่อปกป้อง รักษา และ
เพิ่มพูนผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติ
แนวทางการพัฒนา

1. เสริ มสร้ างความร่ วมมื อกั บต่ างประเทศเพื่ อเรี ยนรู้ และ
แลกเปลี่ ย นองค์ ความรู้ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศ ตาม
กฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
2. ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและ
กฎระเบียบ
3. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
4. สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย

1. ส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ อั ตลั กษณ์ ศิ ล ปวั ฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. ส่ งเสริ มให้ ไทยมี บทบาทในความร่ วมมื อทุ กระดั บอย่ าง
สร้างสรรค์
3. การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ
4. รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพของโลก
5. ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทย

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้อง
กับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
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1. แผนงานสร้างความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบ
นุ่มนวล
2. แผนงานยกระดับบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศและ
ส่งเสริมการทูตพหุภาคีเชิงรุก

แผนย่อยที่ 4 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
เป้ า หมาย ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการ
ต่ า งประเทศอย่ า งมี เ อกภาพ และไทยเป็ น หุ้ น ส่ ว น
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริ มการบริ หารจั ดการและดาเนิ นงานด้ านการต่ างประเทศของส่ วน
ราชการไทย
2. ส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจว่าประชาชนทุ กระดั บมีความเชื่ อมโยงกับการ
ต่างประเทศในมิติต่าง ๆ
3. นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุก
มิติและทุกระดับ
4. พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทยให้มีความเป็นเลิศ
5. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับ
ด้านการต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง
6. ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย
7. เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและเอกภาพของส่วน
ราชการไทยในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ
2. แผนงานพัฒนาการทูตเพื่อประชาชนและการทูต
สาธารณะ

21

ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 3 การเกษตร
เป้าหมาย

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตร
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

แผนย่อยที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปั ญ ญา นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก าร
พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
2 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ นา แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนใน
การพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
3. สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ห รื อ น าเสนอเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับ สินค้า รวมทั้ง
การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของ
สินค้าในแต่ละท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

ตัวชี้วัด

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

แผนย่อยที่ 2 เกษตรปลอดภัย
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
ของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ง แวดล้อม ทั้ ง จากการลด ละ เลิก การใช้
สารเคมีที่เป็นอันตราย
2. พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรกร ชุ ม ชน
ท้องถิ่น รวมถึง ผู้ป ระกอบการ ให้ส ามารถ
ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
4. สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ถึง ความส าคัญของความปลอดภัย เพื่อ สุข
ภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม
5. สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน
เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

แผนย่อยที่ 3 เกษตรชีวภาพ
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ
เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 การจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกตาบล (จานวนวิสาหกิจ)

แผนย่อยที่ 4 เกษตรแปรรูป
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อนาไปสู่ก ารผลิต
และขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปร
รู ป และการพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ
3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุ นไพรให้เ ป็นพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพ
แวดล้อมในแต่ละพื้นที่
4. ส่ง เสริม การท าการตลาดผ่านการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
เกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์ และ
สรรพคุณของสมุนไพรไทย

1. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบ และผลิตผล
ทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปร
รูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มีมูลค่าสูง
2. ส่ง เสริม การแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม รวมถึ ง องค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ
ปัญญาที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
4. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทาง
การตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 5 เกษตรอัจฉริยะ
เป้าหมาย 1 มูลค่าสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
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เป้าหมาย 1 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
1. ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการ
ทรัพยากรทางการเกษตร
ผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้ง 2. การสร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต
เกษตรกรและชุมชน
3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้า
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้
ระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
4. การส่งเสริมการรวมกลุม่ เกษตรกร
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับ
5. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนภาคเกษตร
3. สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ 6. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถ
7. การส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
เข้าถึงได้
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
8. การอานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร
แผนงาน/โครงการ
1.โครงการพัฒนาเกษตรกรระดับพื้นที่
2.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ทั้งทายาทและแกนนา

แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 6 ระบบนิเวศการเกษตร

แผนงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 4 อุตสาหกรรมที่บริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย
1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

แผนย่อยที่ 1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
เป้าหมาย การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ
ที่ เ ป็ นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้ อ มและเศรษฐกิ จ ฐาน
ชีวภาพ
2. สนับ สนุน การเพิ่ ม มู ล ค่าของเศรษฐกิ จ สีเ ขียว
จากนวั ต กรรมและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. พัฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพอย่ างบู ร ณาการ
ตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า และเชื่ อ มโยงกั บ
อุตสาหกรรม อื่น ๆ
4. สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ
5. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
6. มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ข อง
ระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้
เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่ อ ยที่ 2 อุ ต สาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร
เป้าหมาย การขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาอุ ตสาหก รรมแ ละบริ ก ารทา ง
การแพทย์ แ บบบู ร ณาการควบคู่ ไ ปกั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
2. ส่ง เสริม การพัฒ นาและการใช้ เ ทคโนโลยี
และนวั ต กรรมทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย
3. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่
ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มสูง
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพใน
ทุกระดับทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
5. ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์
6. ขย า ย ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (ร้อยละ)
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (ร้อยละ)

แผนย่อยที่ 3 อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริก ารเทคโนโลยี ด ิจ ิท ัล ข้อ มูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
เป้ า หมาย 2 ความสามารถในการพัฒ นา
ด้านเศรษฐกิจ ดิจิทัลของไทยดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับ ความสามารถของผู้ผ ลิต ผู้พัฒ นา และ
ผู้ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ข อ ง ไ ท ย ใ ห้
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ผลิตและพัฒ นาบุคลากรทั้ งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผ ลิต
และผู้ให้บริการ ในภาคส่วนต่างๆ ให้มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ
3. สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
4. สร้า งโอกาสและขยายช่อ งทางการตลาดทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ ...
5. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมทั้ ง ใน
ประเทศและจากต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
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แผนย่อยที่ 4 อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมาย 1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพิ่มขึ้น (Tier)

แนวทางการพัฒนา
1. ผลัก ดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ทั้ ง ระบบไปสู่ อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
2. ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศ
ด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
4. สนับ สนุน ให้มี ก ลไกในการส่ง เสริม ให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 5 อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย 2 ก า ร ส่ ง อ อ ก ข อ ง
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยที่ 6 ระบบนิเวศอุตสาห
กรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้ าหมาย 1 ประสิท ธิภ าพแรงงาน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยมีความพร้อม
ในอนาคตด้าน ดิจิทัล มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ความมั่ น คงของประเทศตามระดั บ
ความสามารถ
2. สร้ าง และ พั ฒ น าบุ คลา กร ส าห รั บ
อุ ตสาหกรรมความมั่ นคงของประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการ
3. สนับ สนุ น การสร้างเครือ ข่ ายและคลั ส
เตอร์ของอุ ตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
4. สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหา
ช่ อ งทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้ ง ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ

1. สนั บ สนุ นการเพิ่ ม ผลิ ตภาพการผลิ ต
ของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วง
โซ่มูลค่า
2. วางแนวทางการผลิ ต และพั ฒ นา
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ
3. ส่ง เสริม การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อ มู ล ที่ ส อดคล้อ งกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ
4. ก าหนดให้ มี ก ารท าการคาดการณ์
เทคโนโลยีใ นอนาคต ทั้ ง ในภาพรวม
และรายสาขาส าหรั บ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
5. พัฒ นาการให้บริก ารจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 5 การท่องเที่ยว
เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

ตัวชี้วัด

1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
รวมในประเทศ
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
2. สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง
3. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
3. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย TTCI
ประเทศไทย โดย TTCI ดีขึ้น
แผนย่อยที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แผนย่อยที่ 3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แผนย่อยที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
และวัฒนธรรม
ความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติตาม
ICCA ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวย
ความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจให้มีความพร้อมสาหรับการ
เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ
2. สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และอานวยความสะดวกในการดาเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

1. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาปรับระบบงาน
และโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. ส่งเสริมการตลาดโดยการนาเสนอเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น
โครงการ
ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่
เข้าใจในเวทีโลก
1.
โครงการพั
ฒนายกระดับมาตรฐานสิง่ อานวย
1. โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่ง
โครงการ
ความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมือง
ธุรกิจ
แห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 25 มกราคม 2562

เป้าหมาย 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global
Wellness Institute ดีขึ้น
เป้าหมาย 3 สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบ
ใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบาบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ
3. พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้าน
แพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์
ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลาย
โครงการ
1. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน

nscr.nesdb.go.th

แผนย่อยที่ 4 ท่องเที่ยวสาราญทางน้า

แผนย่อยที่ 5ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

แผนย่อยที่ 6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

เป้าหมาย 1 รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย 1 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย 1 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น
เป้าหมาย 2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
เป้าหมาย 3 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกใน
การท่องเที่ยวทางน้า
3. พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวทางน้าในทุกมิติ
4. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้า

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค
2. อานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่าง
ประเทศ
3. ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศร่วมกันให้
สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่

แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว
2. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว
4. พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย
6. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงการ

โครงการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ
สิ่งอานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารเรือสาราญ
ของท่าเรือหลัก

โครงการ
1. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
สมาชิกอาเซียน

1. โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
2. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
แบบครบวงจรเพื่อคนทั้งมวล
3. โครงการยกระดับความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง
ตัวชี้วัด
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
1. มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย / พื้นที่พิเศษ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
2. เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาทีม่ ีโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการ
กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิง
2. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ นิเวศ และผังพื้นที่อนุรักษ์
3. สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ ๒๐ สุดท้ายที่รวย
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
ที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ ๒๐ แรกที่จนที่สุด
3. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย 1 จานวนเมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0
2. พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบโดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่
3. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
4. จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

1.แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

เป้าหมาย 1 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย 2 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

1. จัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว
4. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล
5. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่อยที่ 2 จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
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1.แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

25

ระยะที่ 1
61-65

8 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
2 เมืองในพื้นที่พิเศษ

ระยะที่ 2
66-70

7 เมืองขนาดกลาง
2 เมืองในพื้นที่พิเศษ
ในปี พ.ศ. 2580

วันที่ 25 มกราคม 2562

ระยะที่ 3
71-75

ระยะที่ 4
76-80

7 เมืองขนาดกลาง

6 เมืองขนาดกลาง
4 เมืองในพื้นที่พิเศษ

จะมี 8 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 21 เมืองขนาดกลาง และ 7 เมืองในพื้นที่พิเศษ
nscr.nesdb.go.th

26

ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Ways
Y

X
Means

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น
แผนย่อยที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
เป้าหมาย 2 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
เป้าหมาย 3 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 4 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 5 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
แนวทางการพัฒนา

1. การขนส่งทางราง 2. การขนส่งทางน้า 3. การขนส่งทางอากาศ
4. การขนส่งทางถนน 5. ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
6. การพัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล
7. การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่ อุปทานทั้งภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
9. การพัฒนายกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ
10. การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรม และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ
11. การปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการกากับดูแลและการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ
1.
2.
3.
4.

แผนงานการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบบริการการเดินอากาศ
แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า
แผนงานการพัฒนาสนามบินและระบบโลจิสติกส์ทเี่ กี่ยวข้อง
แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง

วันที่ 25 มกราคม 2562

ตัวชี้วัด

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยสถาบัน IMD (อันดับ)
แผนย่อยที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เป้าหมาย 1 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
เป้าหมาย 2 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย 3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 4 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
แนวทางการพัฒนา

1. จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
3. สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน.

แผนย่อยที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เป้าหมาย 1 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
2 ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
4 กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ

4. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
5. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
6. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกากับดูแล
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
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1. แผนงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบที่เกี่ยวข้อง (National Single Window)
2. แผนงานลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
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ระยะที่ 1
61-65

ระยะที่ 2
66-70

ระยะที่ 3
71-75

ระยะที่ 4
76-80

ปี 2565
1,287
3,597
4,884
841
1,248
6,132
55

ปี 2569
1,217
4,309
5,526
642
307
1,747
7,273
58

ปี 2575
1,043
5,162
6,205
679
700
2,171
8,376
60

ปี 2580
827
5,566
6,393
188
1,405
2,506
8,899
62

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

รายการ (กิโลเมตร)
โครงข่ายทาง ทางเดียว
1 เมตร
ทางคู่ ทางสาม
ระยะทางรวม
ระยะทางที่เพิ่มขึ้น (กม.)
ระยะทางที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน
ระยะทางรวม
จานวนจังหวัดที่ระบบรางเข้าถึง
วันที่ 25 มกราคม 2562

ปัจจุบัน
3,763
280
4,043
29
4,072
47
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Z
Ends

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มบี ทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)

แผนย่อยที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา

1. พั ฒ นาทั กษะความเป็ นผู้ ประกอบการ โดย
วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อน
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี นวั ต กรรม และความคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้ดาเนินธุรกิจอย่างมีธรร
มาภิบาล
3. พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ
4. ส่ งเสริ มให้ วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้กับการดาเนินธุรกิจมากขึ้น
5. ส่งเสริ มการรวมกลุ่ มและสร้างเครื อข่ ายทั้ งในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็ง
แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

เป้าหมาย 1 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้ง เป้า หมาย 2 ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการค้ าระหว่า ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 3 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
แนวทางการพัฒนา
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
แนวทางการพัฒนา
เงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ
1. สนับสนุนให้มีสินค้าและบริการที่ มีอัตลักษณ์และตรา
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
สินค้าที่เด่นชัด
3. พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ
2. สร้ า งและพั ฒ นาตลาดในประเทศส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่น
4. พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต
ใหม่
5. ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่
3. ส่งเสริม ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกร
เหมาะสม
และวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดผ่าน
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงิน รวมทั้งส่งเสริม
การใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต
การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน
4. สร้างความพร้อมในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานการสร้า งและพัฒ นาผู้ประการยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้ว ย
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่อยที่ 3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

nscr.nesdb.go.th

แผนย่อยที่ 4 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้ า หมาย มี น โยบายของภาครั ฐ ที่ เ หมาะสมและเอื้ อ ต่ อ การ
สนับสนุนผู้ประกอบการ
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ในการสร้าง
โอกาสให้ ภ าคธุ ร กิ จ โดยพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ให้ ส ามารถ
ประมวลผลข้อ มูล ขนาดใหญ่ที่ มีค วามซั บซ้ อน รวมทั้ง รวบรวม
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง
2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
สถาบันวิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
3. สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางานร่วม เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
4. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้มากขึ้น
5. ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
6. พัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
แผนงาน/โครงการ

29

ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ 1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด เฉลี่ยช่วง 20 ปี
ทั้งหมด
(ร้อยละต่อปี)
2. ยกระดับการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
2. มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านล้านบาท)
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

เป้าหมาย 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เป้าหมาย 2 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สาคัญ และต่อ
ยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่
2. พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ
3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง
ให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง
2. แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า
3. แผนงานการพัฒนาสนามบินและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
4. แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
เป้าหมาย 2 การลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย ท่าเรือ
ตะวันตกและตะวันออกเพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ เพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม
3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิต
น้ามันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4. ยกระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง
2. แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า
3. แผนงานการพัฒนาสนามบินและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
4. แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน

แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป้าหมาย 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
เป้าหมาย 2 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป้าหมาย 3 จานวนเมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ
2. จัดทาแผนแม่บทพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ของแต่ละภาคและเมือง
3. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบโทรคมนาคม การสื่อสารและ
ดิจิทัลให้ทั่วถึงและสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
รองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
6. สนับสนุนให้ประชาชน และภาคีการพัฒนา มีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาค
7. เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่
8. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สเี ขียวที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ

nscr.nesdb.go.th

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากลไกให้เกิดการเติบโตและ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากภายในพื้นที่
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก
และภู มิใ จในความเป็ น ไทย คนไทยน าหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต สั ง คมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ตัวชี้วัด

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรม
ทางสังคม)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

แผนย่อยที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
2. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา
3. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคาสอนที่ดี
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
5. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

แผนย่อยที่ 2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ
เป้าหมาย ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคม

เป้าหมาย สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
2. ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้
ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดี

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบู ร ณาการการปลู ก ฝั งค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การเรียนในสถานศึกษา
ชุมชน และสถาบันทางศาสนา

แผนงานบูรณาการการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่อยที่ 3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

nscr.nesdb.go.th

1. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์
2. พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สื่ออย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง
และมีคุณภาพสูง รวมทั้ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อ
หรื อการรู้ เท่ าทั นสื่ อและสื่ อออนไลน์ แก่ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ วไป
ตลอดจน การเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม
3. 1. พั ฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้ านข้อมูลเพื่ อเป็ นช่ องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
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ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 11ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

แผนย่อยที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

1. สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
2. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ

X
Means

1. แผนบูรณาการการสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย
2. แผนบูรณาการการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
3. แผนบูรณาการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ
แนวทางการพัฒนา

1. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ
เจตคติ ความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
2. จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะ
ที่ดีและสมวัย
3. จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่สมวัยทุกด้าน
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้าหมาย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผลตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทีส่ อดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและ
วางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ ที่เชื่อมต่อกับโลก
การทางาน
4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและ
อนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียน หรือ สถานศึกษา
แผนงาน/โครงการ
1. แผนบูรณาการการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
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แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน
เป้าหมาย 1 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 มีคนไทยที่มีความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยทางาน
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แรงงานฝีมือ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
4. ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย
ที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แผนงาน/โครงการ
1. แผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

แผนย่อยที่ 5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเอง
ได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
3. ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุ
แผนงาน/โครงการ
1. แผนบูรณาการการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ผ ล มี นิ สั ยใฝ่ เ รี ยนรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญา

ตัวชี้วัด

1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2. อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา
3. อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระดับสากล
ดีขึ้น

แผนย่อยที่ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

แผนย่อยที่ 1 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานบูรณาการการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
2. แผนงานบูรณาการการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
3. แผนงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
4. แผนงานบูรณาการการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. แผนงานบูรณการการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และการกาหนดตาแหน่งของ
ประเทศในภูมิภาคและประชาคมโลก

วันที่ 25 มกราคม 2562

เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ

nscr.nesdb.go.th

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
2. แผนงานบูรณาการการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน
และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

33

ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาวะ ทีด่ ีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

แผนย่อยที่ 1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

แผนย่อยที่ 2 การใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการมี
สุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน
และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี

เป้าหมาย จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย
2. พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม
ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
และตายจากโรคที่ป้องกันได้
3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ
4. กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
แผนงาน/โครงการ

X
Means

แผนงานบูรณาการการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ และการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง

วันที่ 25 มกราคม 2562

ตัวชี้วัด

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา

1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรม
สาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของ
ภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สุขภาพประชาชน
3. สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนา
คุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน
แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี

แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี
เป้าหมาย มีระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัย ได้ตาม
มาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการ
บริหารที่มีการกระจายอานาจ มี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและ
ยั่งยืน
2. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพ
3. นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี
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แผนย่อยที่ 4 การกระจายบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

1. ปฏิรูประบบการจัดบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการ
ดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค
2. การพัฒนากาลังคนและบุคลากรด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

แผนย่อยที่ 5 การพัฒนาและสร้างระบบ
รับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัตใิ หม่และ
โรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
1. เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2. พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้า
3. สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม
4. เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และ
ประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการการกระจายบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนบูรณาการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 14 ศักยภาพการกีฬา

เป้าหมาย

ใช้กีฬาส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี มีน้าใจนักกีฬา
และมีวินัย เคารพกฎกติกา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

แผนย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลัง
กายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่
มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย
และเหมาะสม

ตัวชี้วัด

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
แผนย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
อาชีพ
เป้าหมาย นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานสากล และ
ส่งเสริมสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา และการวิจัยด้านการกีฬา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุก
ระดับ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา

แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
เป้าหมาย บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอน
กีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม
หรือมีศักยภาพในการพัฒนาในระดับอาชีพ บนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความ
ถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล โดยสนับสนุนให้เกิดการ
ประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬา
ขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต

แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
อาชีพ

แผนงานบูรณาการการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

วันที่ 25 มกราคม 2562
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 15 พลังทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของในการพัฒนาสังคม

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม

แผนย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม

แผนย่อยที่ 2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย 1.ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา

1. เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
3. ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน
4. ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
2. เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
3. เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย

แผนงาน/โครงการ

X
Means
วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- โครงการพัฒนาระบบการออมและการลงทุนของครัวเรือนสาหรับสังคมสูงวัย
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Z
Ends

Y
Ways

แผนแม่บทที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงของประเทศไทย

แผนย่อยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

แผนย่อยที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายที่ 1 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 2 กลุม่ ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

1. เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
2. บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน

X
Means

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรระดับพื้นที่
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ทั้งทายาทและแกนนา
3. โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
4. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี
5. โครงการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล

วันที่ 25 มกราคม 2562
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แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่
ชุมชน
2. การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน
3. พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
แผนงาน/โครงการ

1. โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เป้าหมาย
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

ตัวชี้วัด

สัดส่วนประชากรที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม
แผนย่อยที่ 2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

แผนย่อยที่ 1 การคุ้มครองทางสังคมขึ้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกาหนดระดับมาตรฐานขั้นต่า
ของสวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน
2. การสร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ของการทางานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทางานของมนุษย์ได้
3. ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
และอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค
แผนงาน/โครงการ
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แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- โครงการจัดทาฐานข้อมูลและสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
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1. ระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไก
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
2. การส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ
3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การสนับสนุนให้มีการพัฒนาและนาใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน
แผนงาน/โครงการ
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพดีอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

ตัวชี้วัด

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

แผนย่อยที่ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

แผนย่อยที่ 2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

เป้าหมาย 1 การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืน
เป้าหมาย 2 พื้นที่สีเขียวทุกประเภท
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง
2. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
2. พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง
แนวทางการพัฒนา
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
แผนงาน/โครงการ
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แผนย่อยที่ 4 จัดการมลพิษที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย 1 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและ
แหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
เป้าหมาย 2 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย
เป้าหมายที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1. จัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้า
ทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
2. จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
3. จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 5 ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่ง แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่สาคัญ
4. พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสว่ นร่วม และธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการการจัดการสารเคมี/สารพิษ
2. โครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ
3. โครงการการประเมินปริมาณและการบริหารจัดการขยะทะเล...
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

1. ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น
ในการใช้น้าอย่างประหยัด และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
3. แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ตัวชี้วัด

1. ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
2. ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพ
จากการใช้น้า
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)
3. สัดส่วนของแม่น้าลาคลองและแหล่ง
น้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้าผิดกฎหมาย
(ร้อยละของแม่น้าลาคลองและพื้นที่ชุ่ม
น้าทั้งประเทศ)

แผนย่อยที่ 1 พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
เป้าหมาย 1 เพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)
เป้าหมาย 2 เพิ่มระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้า
เป้าหมาย 3 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้าจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 ด้านประสิทธิผล)
แนวทางการพัฒนา

1. จัดการน้าเพื่อชุมชนชนบท
2. จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. จัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ
4. จัดการบริหารน้าเชิงลุ่มน้าอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนย่อยที่ 2 เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล

เป้าหมาย 1 เพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง
เป้าหมาย 2 เพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ.
เป้าหมาย 3 เพิ่มผลิตภาพจากการใช้น้า
แนวทางการพัฒนา
1. จัดการน้าในเขตเมือง
2. จัดการน้าเพื่อการพัฒนา
3. เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า

แผนงาน/โครงการ

แผนย่อยที่ 3 แผนย่อยอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
เป้าหมาย 1 แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้า ลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2. จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้าแนวเขตแม่น้า
ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ในทุกมิติ
4. จัดทาข้อกาหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ

วันที่ 25 มกราคม 2562
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมาย
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้ใช้บริการ
2. ภาครัฐมีการดาเนินการทีม่ ีประสิทธิภาพ ด้วยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

ตัวชี้วัด

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
2. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับของ UN
(E – Government Ranking)

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน แผนย่อยที่ 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

1. พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ
อานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน
2. พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
3. ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางาน
ตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น
“การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการ”

เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการพัฒนา

1. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
2. พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน
และการค้า
3. จั ดท างบประมาณตอบสนองต่ อเป้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
4. ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพั ฒนาโครงสร้า ง
ระบบและมาตรการทางภาษี
5. กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานเพื่อการขับเคลื่อนการยก
การระดับบริการภาครัฐ

แผนงานเชื่อมโยงการดาเนินงาน
ภาครัฐและการบริหารการเงินการคลัง

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนย่อยที่ 3 การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้าหมาย 1 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยใน
การจั ด บริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
แนวทางการพัฒนา

1. พั ฒ นาหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เ ป็ น “ภาครั ฐ
ทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
2. ก าหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่
แนวทางการพัฒนา
ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
3.
1. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ
และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรม
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
สาธารณะอย่างเหมาะสม

2. ส่งเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ

nscr.nesdb.go.th

แผนงาน/โครงการ

แผนงานเพื่อการขับเคลื่อนการยกระดับ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารและบริการ
ภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางาน
เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุง กลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลัง คนในภาครัฐ ให้มี มาตรฐานและเกิ ดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งในการบริ หารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ประเภทให้ มี ค วามรู้
ความสามารถสูง มี ทั กษะการคิ ดวิ เ คราะห์ และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
แผนงาน/โครงการ
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

ตัวชี้วัด

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

แผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อยที่ 2 การปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมาย 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

เป้าหมาย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วง
วัย ทุกระดับ
2. สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แผนงาน/โครงการ

X
Means

1. แผนงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนงานปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐ 0

วันที่ 25 มกราคม 2562
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1. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

แผนงาน/โครงการ

1.

แผนงานสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
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Z
Ends

แผนแม่บทที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

X
Means

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2. การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ดัชนีนิติธรรม World Justice Project

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนากฎหมาย

แผนย่อยที่ 2 กระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

เป้าหมาย 1 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่ง
ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
เป้าหมาย 2 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม
เป้าหมาย 3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย
2. กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
3. เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการสร้างความเสมอภาคในการอานวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. กาหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ
6. ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
7. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและ
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม
3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย
แผนงาน/โครงการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

แผนงานทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก และสร้างพลวัตให้กฎหมาย
ให้มีเท่าที่จาเป็นและเหมาะกับบริบทเป็นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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แผนงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Z
Ends

แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย

1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
Ways

แผนย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย 1ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
เป้าหมาย 2 จานวนวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ
2. อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
3. บริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ

แผนงาน/โครงการ

X
Means

1.
2.
3.
4.

โครงการผู้นาหน้า (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง
โครงการธนาคารด้านชีวภาพ (National Biobank) เพื่อผลักดัน
การนาไปใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2562

ตัวชี้วัด

1. การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF)
และ สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD)
2. ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ

แผนย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสังคม
เป้าหมาย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ
การยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุก
ช่วงวัย
2. การสร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการผู้นาหน้า (Spearhead) เพื่อการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนไทย

แผนย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย การประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม
มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม
4. การบริหารจัดการน้า
5. การจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการบริหารจัดการน้า
2. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบ
นิเวศ
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แผนย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดวามสามารถ
ของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
แนวทางการพัฒนา

1. องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์
3. ความเป็นเลิศทางวิชาการ

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่
ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน
สาหรับการประยุกต์ทางการแพทย์ เกษตร
อุตสาหกรรม และพลังงาน ของประเทศไทย

แผนย่อยที่ 5 ปัจจัยสนับสนุนใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย 1จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ
3. พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
และสอดรับกับความจาเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน
4. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. แผนงานพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และรวมถึงการ
บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในช่วง 5 ปี แรงของยุทธศาสตร์ชาติ
สภาพแวดล้อมที่ปรับตัวดีขึ้น สังคมมีความปรองดอง ประชาชนมีความสุขมากขึ้น มีประชากรที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มี
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประชากรไทยจะมีความสุข อยู่ในอันดับ 35 แรกของโลก
แผน 11

แผน 12
แผน 13
แผน 14
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ %

แผน 15

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- เกษตร
- อุตสาหกรรม
- บริการและอื่น ๆ

5.0 (3 - 5)
5.0 (3 - 5)
3.4
5.0 (3 - 5)
5.0 (3 - 5)
-1.1
3.8
3.0
3.0
3.0
2.7
4.6
4.8
4.8
4.8
4.4
5.4
5.3
5.3
5.3
สัดส่วนต่อผลิตภัณ ์มวลรวมในประเทศ (ณ สิ้นแผนฯ) กรณีเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- เกษตร
- อุตสาหกรรม
- บริการและอื่น ๆ

100.0

6.1
33.7
60.1

100.0
5.7
32.8
61.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- เกษตร
- อุตสาหกรรม
- บริการและอื่น ๆ

1.8
-0.3
-0.3
2.7

2.4
1.2
2.2
2.7

100.0
5.2
32.4
62.4

100.0
4.7
32.1
63.2

100.0
4.3
31.7
64.0

2.7
1.2
2.4
3.0

2.8
1.3
2.5
3.2

ภาคอุตสาหกรรมและบริการก็จะมีการเติบโตขึ้น โดยมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 4.6 ต่อปี
และมีผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.4 ในภาพรวม โดยอุตสาหกรรมชีวภาพ
จะสามารถเติบโดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมและบริการ ITดิจิทัล ข้อมูล และ AI จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5
ท่องเที่ยว เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 การท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนร้อยละ 25
ของมูลค่าการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
โครงสร้างพื้นฐานของไทยได้รับการพัฒนาให้สามารถติดอันดับ 45 แรกของโลก เพื่อรองรับการ
ขยายตัวการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ที่จะได้รับการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้มีความสามารถในรองรับ
การลงทุน โดยจะมูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย / พื้นที่พิเศษ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25

ผลิตภาพการผลิตรวม
2.6
1.0
2.4
3.0

ชุมชนจะได้ รับการส่งเสริมและสนั บสนุนให้มีส่ วนร่วมและโอกาสในการพัฒนาและขับเคลื่อ น
ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศ

ที่มา สศช.

ภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี มีผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี
ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรได้รับส่วนแบ่งทางรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้า และ
การคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สาคัญในการช่วยยกระดับ รายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดของประเทศ โดยจะมีรายได้ที่เติบโตขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 15
วันที่ 25 มกราคม 2562
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ประชาชนจะได้รับการบริการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่ช่วยให้ประเทศ
พัฒนาประเทศได้เท่าเทียม ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้มีดัชนี CPI อยู่ใน 54
ประเทศแรกของโลก
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สภาพแวดล้อมที่ปรับตัวดีขึ้น สังคมมีความปรองดอง ประชาชนมีความสุขมากขึ้น มีประชากรที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะพร้อมเป็น
แรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

•
•
•
•

สภาพแวดล้อมเหมาะสม
Universal design
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ฯลฯ

ใน
ระบบ

• ข้าราชการ – การมีเป้าหมายร่วมกัน ทางานเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม
• นักธุรกิจ - ธุรกิจทีข่ ยายตลาดสู่ต่างประเทศ
• พนักงานบริษัท – การพัฒนาทักษะ และศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ
• นักวิชาการ – การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
• ช่างฝีมือ – การพัฒนาทักษะสู่อุตสาหกรรม 4.0
วันที่ 25 มกราคม 2562
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นอก
ระบบ

• เกษตรกรรายย่อย – เข้าถึงสินเชื่อ Smart Farmer
• ประมงพื้นถิ่น – ทรัพยากรธรรมชาติได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
เพื่อปกป้องทรัพยากร สู่ความมั่นคงทางรายได้
• แม่ค้า-พ่อค้ารายย่อย – เข้าถึงสินเชื่อ พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ
• ผู้ประกอบการรายย่อย – โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ตลาด
• วิสาหกิจชุมชน - การพัฒนาศักยภาพสู่การยกระดับคุณภาพและ
การขยายตลาด
46

ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ

สมมติฐาน
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) เฉลี่ยร้อยละ 3-5 ต่อปี
2. Upper income level ปี 2580 : รายได้ > 16,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรง อาทิ โรคระบาด มหาวิบัติ
วันที่ 25 มกราคม 2562
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15
เร่งด่วน
5
ประเด็น

ปีแรก

สร้าง

รายได้
ให้
ประเทศ

6

14

7

8

คนและ
การศึกษา

ตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

แก้ไขปัญหา
ความมั่นคง
เร่งด่วน

2

nscr.nesdb.go.th

9

เศรษฐกิจ
ฐานราก

แก้ปัญหา
ทุจริต

3

10

11

บริการ กระจาย
สาธารณ ศูนย์กลาง
สุข
ความเจริญ

บริหารจัดการ
น้าและมลพิษ

4

รอง
การ

รับ

เติบโต

การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์

15

สังคม
สูงวัย

EEC+SEC

13

อุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ

สภาพ
แวดล้อม
รัฐ

1
วันที่ 25 มกราคม 2562

12

การท่องเที่ยว

การทางาน
ภาครัฐ

5

เป็นระบบ

ยั่งยืน

อย่าง

ดูแลและ
ยก

ระดับ
แก้ไข

ปัญหา

พื้นฐาน
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การจัดลาดับความสาคัญ แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/ โครงการของทุกหน่วยงาน ที่สอดรับหรือสนับสนุน
แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ

แผนงาน/ โครงการ สาคัญ (Flagship
Project) ในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ

• แผนงานบูรณาการ....
• แผนงานยุทธศาสตร์....
• แผนงานพื้นฐาน....

แผนงาน/ โครงการ สาคัญ
(Flagship Project)
ทีส่ อดคล้องกับประเด็น
เร่งด่วน 15 ประเด็น ใน 5 ปีแรก

วันที่ 25 มกราคม 2562

nscr.nesdb.go.th

49

• แผนงานบูรณาการ....
• แผนงานยุทธศาสตร์....
• แผนงานพื้นฐาน....

แผนงาน/โครงการ Flagship ที่
มีความสาคัญในช่วง 5 ปีแรก

การประมาณการเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลัง ปี งปม 62 (ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 20
ของงบประมาณรายจ่า ยประจาปี ตามที่กาหนดไว้ใน
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561)

วันที่ 25 มกราคม 2562

ปี 63
64
65
640,000 ลบ. 665,000 ลบ. 694,000ลบ.
nscr.nesdb.go.th
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ความเป็นมา
9 ม.ค. 62

ม.ค. 62

สานักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมการจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คจย. ทั้ง 6 ด้าน สงป.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม ๓ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานฯ รวบรวมรายละเอียดแบบคาของบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปี แรก ทั้ง 15 ประเด็น ที่หน่วยงานฯ ส่งมายังสานักงาน รวม 134 โครงการ
ตามรายละเอียด ดังนี้

โครงการ
(จานวน)

วงเงิน (ล้านบาท)

1. ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2. แก้ไขปัญหาความมั่นคง
เร่งด่วน
3. แก้ปัญหาทุจริต

10

6,764

6

971

1*

750

4. บริหารจัดการน้าและมลพิษ

6

2,920

5. การทางานภาครัฐ

1*

30

6. สภาพแวดล้อมรัฐ

5

408

7. สังคมสูงวัย

17

523

8. คนและการศึกษา

6

387

9. เศรษฐกิจฐานราก

15

521

10. บริการสาธารณสุข

2*

448

11. กระจายศูนย์กลางความเจริญ

5

477

12. EEC + SEC

6

1,624

ประเด็น

วันที่ 25 มกราคม 2562

ประเด็น

โครงการ
(จานวน)

13. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

20

14. การท่องเที่ยว

14
20
134

15. อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
รวม

วงเงิน (ล้านบาท)
461,811

(เงินงบประมาณ 79,488 ลบ. / เงินกู้
359,904 ลบ. / วงเงินอื่น ๆ 22,418 ลบ.)

1,711

(เงินงบประมาณ 1,693 ลบ. / เงินกู้ 18 ลบ.)

3,117
482,462

*โครงการตรงกับโครงการที่กาหนดไว้ภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วน

nscr.nesdb.go.th

51

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ
แก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ตาบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1. แผนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด : โครงการ
“ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ปลอดภัยยาเสพติด”
2. โครงการการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตาบล

แก้ไขปัญหามั่นคงเร่งด่วน

1. โครงการพัฒ นาระบบบริห ารจั ด การด้ า นไซ
เบอร์ (Cyber Security Management
System : CSMS)

แก้ไขปัญหาทุจริต

1. แผนงานการสร้างนวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริตแบบมีส่วนร่วม : โครงการสร้าง
นวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารจัดการน้าและมลพิษ

1. โครงการพัฒนาระบบน้าชุมชนเพื่อการเกษตร
ยังชีพนอกเขตชลทานสู้ภัยแล้ง

การทางานภาครัฐ

1. โครงการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติกับระบบงบประมาณและระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 25 มกราคม 2562

ดูแลและยกระดับ

สภาพแวดล้อมภาครัฐ

1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร
2. โครงการศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (CITIZENinfo Platform)

สังคมสูงวัย

1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

คนและการศึ
กษา
1. โครงการยกระดั บ มาตรฐานศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก โดยมี ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น

เศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

บริการสาธารณสุข

1.โครงการส่ ง เสริ ม ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและสุ ข ภาวะให้ แ ก่
ประชาชน และการพัฒนาประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเด็น
สุขภาพที่สาคัญของคนทุกกลุ่มวัย
2.โครงการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว)

การกระจายศูนย์กลางความเจริญ

1. แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ :
โครงการยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย 3 จั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
nscr.nesdb.go.th

รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
EEC SEC
1. โครงการ Smart EEC เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ ปลอดภัย ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ระยะ 2

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับนวัตกรรม 5G ใน
พื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สร้างรายได้ให้กับประเทศ
การท่องเที่ยว
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกผู้โดยสาร
เรือสาราญของท่าเรือหลัก

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิต และขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

และแผนงาน/โครงการอื่น ๆ
52

แผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ
แผนแม่บท
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
วันที่ 25 มกราคม 2562

จานวนแผนงาน/โครงการ
174
11
27
35
20
58
94
25
81
13
25
34
22

แผนแม่บท
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รวม

nscr.nesdb.go.th

จานวนแผนงาน/โครงการ
7
64
63
46
56
19
8
3
5
13

903 แผนงาน/โครงการ
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พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560
มาตรา 13 ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท
หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูป

ด้านนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปด้านนั้นโดยเร็ว
โดยนาความมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัด

หรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
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วาระที่ 4.1

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ จานวน 23 ฉบับ ตามที่สานักงานฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อ นาเสนอ ครม. และ
หากในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของ ครม. ต่อไป ขอความเห็นชอบให้สานักงานฯ เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ และ
เสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในนามของ คกก. ยช.ต่อไป
2. ขอความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น เพื่อใช้เป็น
กรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2563 โดยมอบหมายให้สานักงานฯ ประสานสานักงบประมาณในการดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3. ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูป ประเทศให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทฯ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (มาตรา 13) ต่อไป
4. ขอความเห็นชอบการมอบหมายให้ส่วนราชการปรับการดาเนินงานของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ 2562 ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้
มีการเบิกจ่ายให้มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น
5. ขอความเห็ น ชอบการมอบหมายให้ ส่ ว นราชการน าแผนแม่ บ ทฯ เมื่ อ ได้ รั บ การประกาศใช้ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาไปจั ด ท าและปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการด้าน........ ระยะที่ .... (พ.ศ. .... - ....) และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน
6. เห็ นควรมอบหมายให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกั บ (ร่ าง) แผนแม่ บทฯ ด าเนินการสนั บสนุ นและพัฒนาข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องสาหรั บการจั ดท าตัวชี้วั ดของ
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้สานักงานฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) แผน
แม่บทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 25 มกราคม 2562
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เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ความเป็นมา
1.

2.

รั ฐธรรมนู ญฯ มาตรา 258 จ. ด้ านการศึ กษา บั ญญั ติ ให้ มี ก ารปฏิ รู ปประเทศด้ า นการศึ กษา และมาตรา 261 บั ญญั ติ ให้ ในการปฏิ รู ปตามมาตรา 258 จ. ด้ านการศึ กษา
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง เพื่อดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อครม. ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ครม.ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จานวน 25 คน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน
กรรมการ และมีสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยครม. ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สรุปได้ดังนี้
2.1 ศึกษาและเสนอแนะต่อครม. เพื่อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้
สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2.2 ศึกษาและเสนอแนะกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูต่อครม.
2.3 ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดต่อครม.
2.4 ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
ต่อครม.
2.5 ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ตามมาตรา 54 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอครม.
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ความเป็นมา
3.

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 บัญญัติไว้ว่า “การปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการศึกษา
ตามมาตรา 8 วรรคสี่ ให้คณะกรรมการตามมาตราดังกล่าวดาเนินการโดยอิสระตามแนวทางที่เห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ดาเนินการตามมาตรา 2558 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) หรือ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความสอดคล้อง และบูรณาการกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่มาตรา 260 หรือมาตรา 261 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้แล้วแต่กรณี”
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ความเห็นคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
คกก.จัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้าน

ความมั่นคง

ตามหนังสือเมื่อวันที่
6 ต.ค. 61

การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ความสอดคล้อง




ข้อสังเกต

ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าและมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม และประเด็นการปฏิรูปที่ 5.4 ระบบความปลอดภัยและระบบ
สวัสดิภาพของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คงใน
ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6.3 เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้เรียนในพื้นทีเ่ ฉพาะ มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในประเด็นที่ 2 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เห็นด้วยในหลักการ

ตามหนังสือเมื่อวันที่
5 ต.ค. 61
วันที่ 25 มกราคม 2562

nscr.nesdb.go.th

ประเด็นการปฏิรูปที่ 6.3 เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้เรียนในพื้นที่เฉพาะ นอกจากการให้
ความสาคัญในมิติด้า นสังคมแล้ว ควรให้ความสาคัญ ในมิติด้านความมั่นคงควบคู่ไปด้ว ยอย่า ง
รอบคอบ
 ควรปลูกฝังให้เด็กไทยมีความรักต่อประเทศชาติ เน้นการรักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม นึ ก
ถึงประโยชน์ส่วนรวม รักประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาล และชี้ในเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต
คอรัปชั่น ตลอดจนสามารถตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคมที่
ตนเองอาศัย เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืน
 ให้ความสาคัญกับการจัดระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของนักเรียนใน
อนาคต ลดการเรียนกวดวิชาที่มากเกินความจาเป็นควบคู่ไปกับการพิจารณาความสมดุลในการใช้
ชีวิตของเด็กในด้านอื่น ๆ
 ควรให้ความสาคัญกับทัศนคติและค่านิยมของครู คุณภาพและจานวนครูที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
จานวนนักเรียน โดยพิจารณาจากแผนรองรับประชากรเกิดใหม่ที่มแี นวโน้มลดลงในอนาคต
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของครู
ควรให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี
ทักษะและจิ ตวิญญาณในการประกอบการรวมทั้งการสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนั ดที่
แตกต่างและหลากหลายของคนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ความเห็นคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ (ต่อ)
คกก.จัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้าน

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้อง

ข้อสังเกต

มี ความสอดคล้ องกั บประเด็ นแนวทางการพั ฒนาภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี





ตามหนังสือเมื่อวันที่
18 ต.ค. 61





การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม

ภาพรวมรายงานมีรายละเอียดสมบูรณ์ มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ในการบ่งชี้ระดับของ
ความเหลื่อมล้า ทั้งการเข้าถึงการศึกษาและความเหลื่อมล้าในคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดบางส่วนที่สาคัญในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

บางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรองรับ
คุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ในขณะที่ประเด็นการปฏิรูประบบการประกัน การ
ประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา อาทิ คานิยามของการประกันคุณภาพที่ให้ไว้ในประเด็น
การปฏิรูป ไม่ได้สื่อถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลสถานศึกษา
ว่าควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารคุณภาพที่
ต้องดาเนินการโดยสถานศึกษาเอง
ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและชุมชน
ควรให้ความสาคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างการจัดการศึกษาและการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวง
การศึกษาให้มากขึ้น
ควรให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ควบคู่กับการ
ออกแบบการเรียนรู้หรือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทใหม่และ
ผู้เรียนรุ่นใหม่ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์

ตามหนังสือเมื่อวันที่
10 ต.ค. 61
วันที่ 25 มกราคม 2562
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ความเห็นคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ (ต่อ)
คกก.จัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้าน

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง

ข้อสังเกต

มีความสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ ชาติด้ านการสร้ างการเติ บโตบนคุณภาพชี วิตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศที่มุ่ง ส่งเสริม สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล





ตามหนังสือเมื่อวันที่
8 พ.ย. 61

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ





ตามหนังสือเมื่อวันที่
30 ต.ค. 61

วันที่ 25 มกราคม 2562
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ควรให้ความสาคัญกับการสอดแทรกความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติในหลักสูตรการศึกษาหรือช่อง
ทางการเรียนรู้อื่น ๆ ทั้งในและนอกระบบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างนักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมรุ่ นใหม่ เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ควรมี ก ารปรั บ วิ ธี ก ารเรี ย นให้ เ ยาวชนมี ค วามคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น ส าคั ญ ๆ เช่ น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า เป็นต้น เพื่อหาทางตั้ง
รับ ปรับตัว และจัดการกับภัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นอันดับ
แรกก่อน
ควรพิจารณาความจาเป็นและความคุ้มค่า เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน และส่งเสริม
ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ลดภาระต่องบประมาณรายจ่ายของภาครัฐภายใต้
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
ควรพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกฎหมายรองให้มีเท่าที่จาเป็น
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ
1. ความสอดคล้องระหว่าง (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ

(ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยเป็นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้ง สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านอื่น ๆ โดย (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศฯ ได้กาหนดให้มี
การปฏิรูประบบการศึกษาในหลายส่วนทีส่ าคัญ

2. ความครบถ้วนขององค์ประกอบและรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศฯ มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน ตามกาหนดในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ทั้ง 6 องค์ประกอบ

3. ประเด็นประกอบการปรับปรุงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศฯ

คณะกรรมอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้มีการดาเนินการด้านต่าง ๆ คู่ขนานไปพร้อมกัน ทาให้รายละเอียดของ (ร่าง) แผนดังกล่าวบางประการอาจไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องกับมติครม.
ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียด ดังนี้
3.1 การปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลที่ดาเนินการคู่ขนานไปแล้ว โดยปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ผ่านการพิจา รณาของครม. และที่ประกาศใช้ไป
แล้ว ในรายละเอีย ดต่อ ไป และปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ ผลการดาเนิน การจริง อาทิ การจัด ตั้ง กองกองทุน ผลิต และพัฒ นาครู ซึ่งเปลี่ย นเป็น โครงการร ะยะยาวให้ส อดคล้อ งกับ
(ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
3.1 การปรับปรุงกิจกรรมและตัวชี้วัดให้มี ความสอดคล้องและชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ประเด็นปฏิรูปที่ 1.2 ความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อจัดการศึกษา
โดยกิจกรรมที่ระบุการจัดทาข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือนั้น ไม่ได้ระบุแนวทางการดาเนินการต่อไปเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนั้น หลังจากดาเนินการจัดทาข้อเสนอแล้วเสร็จ

วันที่ 25 มกราคม 2562
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ
2. มอบหมายคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามความเห็น
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และความเห็นของฝ่ายเลขานุการตามหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นสมควร และนาเสนอเพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 25 มกราคม 2562
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วันที่ 25 มกราคม 2562
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BACK UP
วันที่ 25 มกราคม 2562
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ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่
1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2562
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ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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วาระที่ 4.1

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ความเป็นมา
30 พ.ย. 61

คกก.ยช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/61 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ จานวน 23 ฉบับ และการกาหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น โดยมอบหมายให้สานักงานฯ ในฐานะเลขานุการของ คกก.ยช. และคจย. ดาเนินการปรับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ ให้มีความสมบูรณ์
และครอบคลุม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานฯ ประสาน คจย. สงป. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกและนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งต่อไป

25 ธ.ค. 61

สานักงานฯ ได้ จัดให้มีการประชุมร่วมประธาน คจย. ทั้ง 6 คณะ และสงป. เพื่อหารือและทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทารายละเอียดการจัดทาคาขอ
งบประมาณปี 2563 ของแผนงาน/โครงการสาคัญ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น

9 ม.ค. 61

สานักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมการจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
คจย. ทั้ง 6 ด้าน สงป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาคาของบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเด็นการพัฒนา
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GDP (%)
10

Gini
0.445
(ปี 2558)
รายได้ต่อหัว
6,300$
(2559)

0

Redistribution (61-65)
(ต้องทาอะไร อย่างไร
เป้าหมาย?)
- ยกระดับรายได้ประชาชน
- แก้ความยากจน
- ลดความเหลื่อมล้า

Upper income level : รายได้ 13,000-15,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
GDP Growth
Gini coefficient

Strategic Direction &
Portfolio Analysis

Problem Solving (61-65)
- ต้องแก้ปัญหาอะไรบ้าง?
- ต้องบรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง?
- ปัญหาพื้นฐานทั่วไป (น้าท่วม น้าแล้ง ฯลฯ)

GINI

กรณีที่ผลการดาเนินงานมีผลลัพธ์
ดีกว่าที่ประมาณการไว้

กรณีมี Unanticipated
events ที่ส่งผลต่อ GDP
Growth จะดาเนินการ
อย่างไร?

Growth Engine
สร้าง Magnet ใหม่แบบ EEC
เช่น Gold Coast/ ระนอง+ชุมพร ?

61

Growth จาก EEC และ New S-Curve

1

0.5

Gini 0.36
กรณีมี Unanticipated
events ที่ส่งผลต่อ Gini
จะดาเนินการอย่างไร?

65

70

Growth จาก Core business เดิม
เพิ่ม GDP สร้างงานสร้างรายได้
โดยการ Add – Value สร้างฐาน Growth GDP (อย่างไร)
- การท่องเที่ยว.........?
- การเกษตร..............?
- อุตสาหกรรม............?
- ฯลฯ

www.nesdb.go.th
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0
80

ปี พ.ศ.

Assumption
1. Generate Income/ Quick cash ของประเทศ หรือสร้าง GDP ให้ได้
4%+ ก่อน ปี 2565
2. EEC take off ปี 65
3. Avg. GDP Growth 5%
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรง อาทิ โรคระบาด มหาวิบัติ

70

ิ ธิภาพภาคร ัฐ
แผนแม่บทที่ 20 การบริการและประสท
มน
่ ั คง

มง่ ั คง่ ั

ยง่ ั ยืน

Ends

Overall Goal
(Final Outcome)

ภาคร ัฐของประชาชน เพือ
่ ประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ภาคร ัฐมีว ัฒนธรรมการทางาน
่ นรวม
ทีม
่ ง
ุ่ ผลส ัมฤทธิแ
์ ละผลประโยชน์สว
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว โปร่งใส

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

Program Structure
แผนแม่บท ประเด็น...

ภาคร ัฐมีขนาดทีเ่ ล็ กลง พร้อมปร ับต ัว
ให้ท ันต่อการเปลีย
่ นแปลง

เล่มที่ 20 การพัฒนาบริการประชาชน และการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

Ways

2. อันดับ IMD อยูใ่ นอันดับ 1ใน 10 ของโลก
3. อันดับ UN E-Government อยูใ่ น 30 อันดับแรก

Program Goal

4. คะแนนรวมดัชนีความผูกพัน ไม่ต่ากว่าร ้อยละ 95

แผนย่อย...

1. การพัฒนา
บริการ
ประชาชน

2. การบูรณาการ
่ มโยงภาครัฐและ
เชือ
การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

3. การปรับ
สมดุลภาครัฐ

กระบวนการยุต ิธรรม เป็นไปเพือ
่ ประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ

เล่มที่ 22
การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม

เล่มที่ 21 การต่อต ้านการทุจริต
ประพฤติมช
ิ อบ

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให ้บริการของภาครัฐ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90

(Outcome)
(Y)

ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ด ัชนี CPI อยูใ่ นอ ันด ับ 1 ใน 20 ของโลก หรือได้คะแนนมากกว่า 73 คะแนน

ดัชนี Rule of Law ของ WJP ทุกปั จจัยมีคะแนนไม่
ต่าหว่า 0.87 และอยูใ่ น 10 อันดับแรกของโลก

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

1. การป้ องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมช
ิ อบ

5.การสร ้างและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

2. การ
ปราบปรามการ
ทุจริต

1. การพัฒนา
กฎหมาย

2. การพัฒนา
กระบวนการ
ยุตธิ รรม

โครงการ

Means

Project Propose
(Output)
(X)

1.
โครงการ
พัฒนาระบบ
อานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
อย่างครบวงจร

2.
แผนงานเพือ
่ การ
ขับเคลือ
่ นการ
ยกระดับบริการ
ภาครัฐ

1.

่ มโยง
โครงการเชือ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
กับระบบ
งบประมาณและ
ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

1.แผนงานการ
จัดทาบริการ
สาธารณะโดย
การมีสว่ นร่วม
จากภาคส่วนที่
มีความพร ้อม

1.แผนงานการเพิม
่
ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ด ้วยการปรับเปลีย
่ น
ภาครัฐเป็ นรัฐบาล
ดิจท
ิ ล
ั

2. โครงการ
พัฒนาส่วน
ราชการ
รูปแบบ
เฉพาะ

1.แผนงานการ
ส่งเสริมให ้
บุคลากร
ภาครัฐมี
มาตรฐาน
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

2. แผนงานการ
ยกระดับ
บุคลากรภาครัฐ
ให ้มี
ความสามารถสูง
สอดคล ้องกับ
ภารกิจการ
พัฒนาประเทศ

1. แผนงานการปลูกฝั ง
วิธค
ี ด
ิ สร ้างจิตสานึกใน
่ สัตย์สจ
ความซือ
ุ ริตและ
การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสนับสนุน
การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานภาครัฐ

2. แผนงาน
การสร ้าง
นวัตกรรม
การต่อต ้าน
การทุจริต
แบบมีสว่ น
ร่วม

1. แผนงาน
สร ้าง
นวัตกรรม
การ
ปราบปราม
การทุจริต
เชิงรุก

1. แผนงานสร ้าง
พลวัตให ้
กฎหมายด ้วย
เทคโนโลยี
ดิจท
ิ ัลและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

2. แผนงานเพิม
่
ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการ
บังคับใช ้กฎหมาย
ด ้วยเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ัลและการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน

1. แผนงานเสริมสร ้าง
ความโปร่งใสและพลวัต
ในกระบวนการยุตธิ รรม
ด ้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ัลและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

2. แผนงานส่งเสริม
ความไม่เสมอภาคและ
ไม่เลือกปฏิบัตใิ น
กระบวนการยุตธิ รรม
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71

6 สิงหาคม 2561
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แผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ
แผนแม่บท
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

จานวนแผนงาน/โครงการ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ประมาณ)/ล้านบาท

174
11
27
35
20
58
94
25
81
13
25
34
22

854,251
13,736
446,400
99,423
63,720
283,572
2,469,548
70,030
1,275,177
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
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แผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ (ต่อ)
แผนแม่บท

จานวนแผนงาน/โครงการ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ประมาณ)/ล้านบาท

14. ศักยภาพการกีฬา

7

ยังไม่มีข้อมูล

15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

64
63
46
56
19
8
3
5
13

727,110
2,895,800
5,109,680
46,760
136,280
7,554
9,940
4,210
33,904

903

14,547,095

รวม
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในช่วง 5 ปี แรงของยุทธศาสตร์ชาติ
สภาพแวดล้อมที่ปรับตัวดีขึ้น สังคมมีความปรองดอง ประชาชนมีความสุขมากขึ้น มีประชากรที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มี
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประชากรไทยจะมีความสุข อยู่ในอันดับ 35 แรกของโลก

ภาคอุตสาหกรรมและบริการก็จะมีการเติบโตขึ้น โดยมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 4 ต่อปี
และมีผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ในภาพรวม โดยอุตสาหกรรมชีวภาพ
จะสามารถเติบโดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมและบริการ ITดิจิทัล ข้อมูล และ AI จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5

ผลิตภัณ ์มวลรวม
ของประเทศ
(GDP)

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5

ท่องเที่ยว เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 การท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนร้อยละ 25
ของมูลค่าการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
โครงสร้างพื้นฐานของไทยได้รับการพัฒนาให้สามารถติดอันดับ 45 แรกของโลก
เพื่อรองรับการขยายตัวการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ที่จะได้รับการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้มี
ความสามารถในรองรับการลงทุน โดยจะมูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย / พื้นที่พิเศษ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 25

ภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี มีผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี
ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรได้รับส่วนแบ่งทางรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้า และ
การคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สาคัญในการช่วยยกระดับ รายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดของประเทศ โดยจะมีรายได้ที่เติบโตขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 15

www.nesdb.go.th

ชุมชนจะได้รับ การส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ มีส่วนร่วมและโอกาสในการพัฒนาและขับเคลื่อ น
ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศ

ประชาชนจะได้รับการบริการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่ช่วยให้ประเทศ
พัฒนาประเทศได้เท่าเทียม ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้มีดัชนี CPI อยู่ใน 54
ประเทศแรกของโลก
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในช่วง 5 ปี แรงของยุทธศาสตร์ชาติ
สภาพแวดล้อมที่ปรับตัวดีขึ้น สังคมมีความปรองดอง ประชาชนมีความสุขมากขึ้น มีประชากรที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มี
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประชากรไทยจะมีความสุข อยู่ในอันดับ 35 แรกของโลก
แผน 11

แผน 12
แผน 13
แผน 14
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ %

แผน 15

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- เกษตร
- อุตสาหกรรม
- บริการและอื่น ๆ

5.0 (3 - 5)
5.0 (3 - 5)
3.4
5.0 (3 - 5)
5.0 (3 - 5)
-1.1
3.8
3.0
3.0
3.0
2.7
4.6
4.8
4.8
4.8
4.4
5.4
5.3
5.3
5.3
สัดส่วนต่อผลิตภัณ ์มวลรวมในประเทศ (ณ สิ้นแผนฯ) กรณีเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- เกษตร
- อุตสาหกรรม
- บริการและอื่น ๆ

100.0

6.1
33.7
60.1

100.0
5.7
32.8
61.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
- เกษตร
- อุตสาหกรรม
- บริการและอื่น ๆ

1.8
-0.3
-0.3
2.7

2.4
1.2
2.2
2.7

100.0
5.2
32.4
62.4

100.0
4.7
32.1
63.2

100.0
4.3
31.7
64.0

2.7
1.2
2.4
3.0

2.8
1.3
2.5
3.2

ภาคอุตสาหกรรมและบริการก็จะมีการเติบโตขึ้น โดยมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 4.6 ต่อปี
และมีผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.4 ในภาพรวม โดยอุตสาหกรรมชีวภาพ
จะสามารถเติบโดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ขณะที่อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมและบริการ ITดิจิทัล ข้อมูล และ AI จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5
ท่องเที่ยว เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 การท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนร้อยละ 25
ของมูลค่าการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
โครงสร้างพื้นฐานของไทยได้รับการพัฒนาให้สามารถติดอันดับ 45 แรกของโลก เพื่อรองรับการ
ขยายตัวการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ที่จะได้รับการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้มีความสามารถในรองรับ
การลงทุน โดยจะมูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย / พื้นที่พิเศษ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25

ผลิตภาพการผลิตรวม
2.6
1.0
2.4
3.0

ชุมชนจะได้ รับการส่งเสริมและสนั บสนุนให้มีส่ วนร่วมและโอกาสในการพัฒนาและขับเคลื่อ น
ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศ

ที่มา สศช.

ภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี มีผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี
ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรได้รับส่วนแบ่งทางรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้า และ
การคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สาคัญในการช่วยยกระดับ รายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดของประเทศ โดยจะมีรายได้ที่เติบโตขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 15

ประชาชนจะได้รับการบริการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่ช่วยให้ประเทศ
พัฒนาประเทศได้เท่าเทียม ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้มีดัชนี CPI อยู่ใน 54
ประเทศแรกของโลก
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