การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 4/2561

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
16 กรกฎาคม 2561

www.nesdb.com

1

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 :

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 :

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครัง้ ที่ 3/2561

ระเบียบวาระที่ 3 :

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.2 ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
3.3 การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น

ระเบียบวาระที่ 4 :

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ 5 :

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561
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รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 3/2561

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสานักงานเลขานุการ ฯ ได้จัดทาร่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวและได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานการประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
มีกรรมการขอแก้ไขเพิ่มเติม 2 คน ได้แก่
1.

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ขอแก้ไขหน้าที่ 1 ตาแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ 4 จาก “ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ” เป็น “ผู้แทน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด”

2.

นายกลินท์ สารสิน ขอเพิ่มเติมหน้าที่ 6 วาระการประชุมที่ 4.1 ความเห็นและประเด็นอภิปรายว่า “การเพิ่มมูลค่าด้วยเรื่องราว และการ
ทาหีบห่อ (packaging) ให้เหมาะสมสาหรับสินค้าในท้องถิ่น”
ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

16 กรกฎาคม 2561

www.nesdb.com

5

เรื่องเพื่อทราบ

ผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 3.1 ผลการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ความเป็นมา

1 มิ.ย. 61
มติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 3/2561 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติส่วนเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงให้ดาเนินการได้ในทางปฏิบัติ ก่อนเสนอ
ให้ครม.เห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

5 มิ.ย. 61

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการฯ พิจารณาและแก้ไขตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 พ.ค. 61 ตามที่ฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้มีมติให้ปรับแก้ไขถ้อยคาตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ให้ถูกต้อง ชัดเจน และให้นาเสนอประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

8 มิ.ย. 61
นายกรัฐมนตรี ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ประธาน สนช. พิจารณา

ข้อเท็จจริง

15 มิ.ย. 61
สนช. ได้มีการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาตินัดแรก และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ในรายละเอียด เนื่องจากร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาเห็นชอบ

6 ก.ค. 61
สนช. มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะจัดส่งผลการพิจารณาให้นายกรัฐมนตรี ดาเนินการต่อไป
16 กรกฎาคม 2561
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เรื่องเพื่อทราบ
ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561
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ยบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
วาระ 3.2 ร่ยุาทงระเบี
ธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
ความเป็นมา

1 มิ.ย. 61
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และมอบหมายให้สศช.
นาเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ข้อเท็จจริง

27 มิ.ย. 61
คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอและส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ความเห็นและข้อเสนอแนะของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการ สนช.
และสานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ รวมทั้ง ให้ยกเลิกภารกิจของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี 2560-2561 ของส่วนราชการทุกวันที่ 11
ของทุกเดือน และให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อร่าง
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

16 กรกฎาคม 2561
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เรื่องเพื่อทราบ
การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 3.3 การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น
ความเป็นมา

13 มี.ค. 61

ครม.มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน และแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) กับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน แล้วส่งกลับมายังสศช.
ภายใน 3 เดือน โดยให้ สศช. รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

6 เม.ย. 61
ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา

10 เม.ย. 61
สศช. จัดส่งหนังสือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าว ให้จัดเตรียมข้อมูลแผน/ โครงการที่สอดคล้องในเบื้องต้น

20 เม.ย. 61
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบหลักการแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยจะจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ eMENSCR โดยระบบดังกล่าวสามารถแสดงความเชื่อมโยงของ
แผนงาน/ โครงการที่หน่วยงานจะดาเนินการเพื่อสนองตอบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

4 พ.ค. 61
สศช. จัดการประชุมชี้แจงการจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 3.3 การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น
26 มิ.ย. 61

สศช. ได้ประมวลผลรายงานการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น ผ่านระบบ eMENSCR จาก
การรวบรวมข้อมูล พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการส่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
มายังสานักงานฯ แล้ว ประกอบด้วย หน่วยงานกระทรวงและเทียบเท่า จานวน 19 หน่วยงาน รัฐสภา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระทรวง จานวน 5
หน่วยงาน โดยมีแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น 6,456 แผนงาน/โครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทุกแผนงาน/โครงการ และมี
แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน จานวน 3,211 แผนงาน/โครงการ

ข้อเท็จจริง

1.

การดาเนินการ
ขั้นต่อไป
2.

3.

16 กรกฎาคม 2561

สานักงานฯ จะดาเนินการประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานในส่วนของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อวิเคราะห์หากิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการ และนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทา
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาหรับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่สามารถดาเนินการได้ทันที (Quick Win) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะ
ดาเนินการประสานขับเคลื่อน ขจัดอุปสรรค และจัดกลุ่มการสร้างการรับรู้ (Theme) จานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) แก้จน เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น (2) แก้เหลื่อมล้า สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม (3) แก้โกง สร้างความโปร่งใส (4) การมีส่วนร่วมในการปกครองฯ (5) เปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน
และ (6) สร้างอนาคตไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการได้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 2 - 8 เดือนต่อไป
ในส่วนของการสร้างการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ จะใช้การประชุมประจาปี 2561 ของสานักงานฯ เป็นช่องทาง
หนึ่ง รวมทั้ง จัดงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang) ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ในการนาสาระสาคัญและข้อเท็จจริงไปถ่ายทอดต่อในวงกว้าง
www.nesdb.com
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วาระ 3.3 การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น
มหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang) เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561
วัตถุประสงค์

Our Country
Our Future

16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 3.3 การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น
โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

16 กรกฎาคม 2561
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เรื่องเพื่อพิจารณา
การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561

www.nesdb.com
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเป็นมา

20 เม.ย. 61

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 มีมติเห็นชอบหลักการ รูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บทตามที่สานักงานฯ เสนอให้จัดทา
1 แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบระยะเวลาดาเนินการ 20 ปี แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 10 ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ นาหลักการ รูปแบบและเค้าโครงดังกล่าว ไปใช้ในการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ

1 มิ.ย. 61
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติเห็นควรให้กาหนดหัวข้อประเด็นสาคัญในการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ โดยจัดกลุ่ม
ประเด็น ดังกรณีของยุทธศาสตร์ ที่ 1 2 3 และ 6 เพื่อให้ การจัดทาร่างแผนแม่บทฯ มีความชัดเจนและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทุกคณะเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
ช่วงเดือนมิ.ย. 61

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้สรุปและจัดส่งหัวข้อประเด็นสาคัญในการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ ให้ สศช. รวบรวม

16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สาระสาคัญ

หั ว ข้ อ ประเด็ น ส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทฯ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง 6 คณะ
ได้ดาเนินการจัดทาหัวข้อประเด็นสาคัญเพื่อบรรจุไว้ในร่างแผนแม่บทฯ แต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

หัวข้อ

หัวข้อ

5

1.
2.
3.
4.
5.

การรักษาความสงบภายในประเทศ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ด้านการสร้ างความสามารถในการ
แข่งขัน

5

ด้ า นการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

7

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเกษตรสร้างมูลค่า
อุตสาหกรรมและบริการ
การท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

หัวข้อ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

6

16 กรกฎาคม 2561

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวข้อ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษาและสาธารณสุข)
เรื่องกระบวนการยุติธรรม
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การเสริมสร้างพลังทางสังคม
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนและจัดการตนเอง
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรภาครัฐ (คน)
ระบบ/กลไก และโครงสร้างภาครัฐ
การกระจายอานาจ
กระบวนการยุติธรรม
กฎหมาย
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
www.nesdb.com
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กรอบการจัดทาแผนแม่บทฯ
กาหนด Program Structure เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงานในระดับรองต่าง ๆ และหน่วยงาน
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนแม่บทฯ ตามรูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บทฯ ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้
ความเห็นชอบแล้วต่อไป

16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สถานะดาเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

5

5

5

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

5

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

7

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2

4
3

แผนแม่บท
ประเด็น ...

แผนงาน/โครงการ

3

4

4

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Total 36
4

4

6

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4

4

8

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

รวม

20

24

35

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
16 กรกฎาคม 2561

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
www.nesdb.com
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ตารางสรุปสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ความมั่นคง
เป้าหมาย
• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
• บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
• กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
• ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
• การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การรักษาความสงบภายในประเทศ
• การพัฒนาเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน
• สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
• การพัฒนาเมืองให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
• สร้างกลไกป้องกันและขจัดสาเหตุความมั่นคง
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
• การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
• การติดตามเฝ้าระวังป้องกันปัญหาใหม่
• สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
• รักษาความมั่นคงทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
• การพัฒนาระบบงานข่าว
• กองทัพพร้อมป้องกันภัยคุกคามได้ทุกมิติ
• การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
• เสริมสร้างดุลระหว่างประเทศ
• ธารงไว้ซึ่งสันติภาพของภูมิภาค
• ร่วมเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก พัฒนาประเทศ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
• พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
• การบริหารจัดการ
• การพัฒนากลไกลและองค์กร ขับเคลื่อน

16 กรกฎาคม 2561

การสร้างความความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
• เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
• เกษตรปลอดภัย
• เกษตรชีวภาพ
• เกษตรแปรรูป
• เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• อุตสาหกรรมชีวภาพ
• อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
• อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
• อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
• อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
• ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
• ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
• ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
• ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
• เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
• สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
• รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
• สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
• สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
• สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
• สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
• ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
• การปลูกฝังค่านิยมเลี้ยงดูในครอบครัว
• การบูรณาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
• การสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางศาสนา
• การปลูกฝังค่านิยมใช้ชุมชนเป็นฐาน
• การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์จากธุรกิจ
• การใช้สื่อและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
• การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
• ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
• ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
• ช่วงวัยแรงงาน
• ช่วงวัยผู้สูงอายุ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
• ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
• เปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่
• การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• สร้างความตื่นตัวให้คนรู้ถึงบทบาทความรับผิดชอบ
• การวางพื้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม
• การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
• การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
• การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
• การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
• การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
• การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
• การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
• การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
• ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในสังคม
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
• การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
• การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
• การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
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ตารางสรุปสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย
• สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
• เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
• กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
• ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
• กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
• เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
• กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคม
• ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับ
ภาค กลุ่มจังหวัด
• สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้
• การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
• สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว
การเงินและอาชีพ
• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

เป้าหมาย
• อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
• ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
• ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
• ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน
• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
• อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
• รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
• ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
• ฟื้นฟูชายหาดชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
• พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• มีการปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน
• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
• จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
• พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืน
• จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
• พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
• เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
• พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
• พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
• จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
• พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
•
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
•
ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
•
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•
กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
• การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
• ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
• ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
• ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
• ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
• ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
• บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
• ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
• มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
• บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั่งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
• ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
• พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทาสังคม

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น

ความมั่นคง

ตารางสรุปตัวอย่างประเด็นร่วม/ตัดข้ามยุทธศาสตร์ชาติ (cross-cutting issues)

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์/กาลังแรงงาน/บุคลากร
พลังงาน

การวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาเมือง
ข้อมูลขนาดใหญ่
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
การพัฒนาปรับปรุงระบบภาษี
การเกษตร
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ตารางสรุป ตัวอย่างประเด็นร่วม/ตัดข้ามยุทธศาสตร์ชาติ (cross-cutting issues)
ประเด็น
พลังงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น)

สาระสาคัญ

ความเห็น

ความมั่นคง

4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลัง
อานาจแห่งชาติ...

การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา...เพือ่ สร้างหลักประกันให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพลังงานทหาร ...

รวมใน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถฯ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

4.1.3 เกษตรชีวภาพ

การนาวัตถุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ..รวมถึงพลังงานชีวมวล ... ใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวล...

แผนแม่บท ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า

4.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ

สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาดกภาคเกษตร
ไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ

แผนแม่บท ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4.2.4 อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์

...ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน

แผนแม่บท ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ

...ส่งเสริมการจัดหาพลังงานเพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมัน่ คงด้านพลังงานของ
ประเทศ...

รวมประเด็นข้อ 4.3.2 ของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นแผนแม่บท
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่

...การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน ....

แผนแม่บท ประเด็น โครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มไทย เชื่อมโลก

4.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน

...การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และ
พลังงานทางเลือกด้วยการวิจยั พัฒนา...

แผนแม่บท ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว

4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสงแวดล้อม

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ... สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ... การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน...เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก..

แผนแม่บท ประเด็น พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่เป็นความมั่นคงและประสิทธิภาพทางพลังงาน ให้ไปรวมในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถฯ

4.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานโดยลดความเข้มข้นของ
การใช้พลังงาน

สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ... ส่งเสริมการ
ออกแบบอาคารประหยักพลังงาน ..ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการ
ประหบัดพลังงาน....

แผนแม่บทประเด็น พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

16 กรกฎาคม 2561

www.nesdb.com

24

(ต ัวอย่าง) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมน
่ ั คง
เป้าหมาย (Ends)

แผนแม่บท

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็น ...

2.1 ประชาชนอยูด
่ ี กินดี และมีความสุข

3.1 ความสุขของประชากรไทย

4.1 การร ักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร ้างคนในทุกภาคส่วนให ้มีความเข ้มแข็ง มีความพร ้อม ตระหนั กใน
เรือ
่ งความมั่นคง และมีสว่ นร่วมในการแก ้ไขปั ญหา
4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร ้างความจงรักภักดีตอ
่ สถาบันหลักของชาติ
4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร ้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ น
ประมุขทีม
่ เี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร ้างกลไกทีส
่ ามารถป้ องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปั ญหา
ความมั่นคงทีส
่ าคัญ

1. แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของมนุษย์ (3.7.1) (เน ้นอาชีพ รายได ้
ความปลอดภัย จิตสานึก ความรักชาติ)
2. แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต ้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ นประมุข (3.7.3)
+ ศาสนา
3.*แผนการพัฒนาด ้านการเมือง
4. แผนการสร ้างความรัก ความสามัคคีปรองดองคนในชาติ (เน ้น การเมือง)
(3.7.6) [ใช ้แผนเดียวกันกับประเด็น 5.2 คือ “แผนการบูรณาการกลไก
การบริหารจัดการความมั่นคง]

2.2 บ้านเมืองมีความมน
่ ั คงในทุกมิตแ
ิ ละทุกระด ับ

3.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

4.2 การป้องก ันและแก้ไขปัญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความมน
่ ั คง
4.2.1 การแก ้ไขปั ญหาความมั่นคงในปั จจุบัน
4.2.2 การติดตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกัน และแก ้ไขปั ญหาทีอ
่ าจอุบัตข
ิ น
ึ้ ใหม่
4.2.3 การสร ้างความปลอดภัยและความสันติสข
ุ อย่างถาวรในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดชายแดนภาคใต ้
4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ทางบก
และทางทะเล

ิ
5.*แผนความมั่นคงปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
6. แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต (3.7.11)
7. แผนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (3.7.10)
8. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาภัยคุกคามข ้ามชาติ (3.7.14)
9. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการค ้ามนุษย์ (3.7.9)
10. แผนการบริหารจัดการผู ้ให ้หลบหนีเข ้าเมือง (3.7.8)
11. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (3.7.15)
12. *แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการก่อการร ้าย
13. แผนการรักษาความมั่นคงพืน
้ ทีช
่ ายแดน (3.7.12)
14. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบใน จชต. (3.7.7)
15. แผนการรักษาความมั่นคงทางทะเล (3.7.13)
16. แผนการรักษาความมั่นคงด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อม
(3.7.19)
17. แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (3.7.17)
18. แผนการรักษาความมั่นคงด ้านอาหารและน้า (3.7.18)

2.3 กองท ัพ หน่วยงานด้านความมน
่ ั คง ภาคร ัฐ 3.3 ความพร ้อมของกองทัพ หน่วยงานด ้านความ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
มั่นคง และการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ
พร้อมในการป้องก ันและแก้ไขปัญหา
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้ องกัน
ความมน
่ ั คง
และแก ้ไขปั ญหาความมั่นคง

4.3 การพ ัฒนาศ ักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภ ัยคุกคามทีก
่ ระทบต่อความมน
่ ั คงของชาติ
4.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทัง้
ภาครัฐและภาคประชาชน ให ้พร ้อมป้ องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญ
กับภัย คุกคามได ้ทุกมิตท
ิ ก
ุ รูปแบบและทุกระดับ
4.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร ้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให ้มี ประสิทธิภาพ

19.
20.
21.
22.

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมน
่ ั คงเป็น
ื่ ชมและได้ร ับการยอมร ับโดย
ทีช
่ น
ประชาคม ระหว่างประเทศ

4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมน
่ ั คงก ับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาคร ัฐและทีม
่ ใิ ช่ภาคร ัฐ
4.4.1 การเสริมสร ้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล ้อมระหว่างประเทศ
4.4.2 การเสริมสร ้างและธารงไว ้ซึง่ สันติภาพและความมั่นคงของภูมภ
ิ าค
4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพือ
่ นบ ้าน ภูมภ
ิ าค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและ
ทีม
่ ใิ ช่ภาครัฐ

23. แผนการสร ้างดุลยภาพสภาวะแวดล ้อมระหว่างประเทศ (3.7.16)
- การพัฒนา ASEAN Centrality
- การสร ้างความร่วมมือกับนานาชาติ

4.5 การพ ัฒนากลไกการบริหารจ ัดการความมน
่ ั คงแบบองค์รวม
4.5.1 การพัฒนากลไกให ้พร ้อมสาหรับการติดตาม เฝ้ าระวัง แจ ้งเตือน ป้ องกัน และแก ้ไข
ปั ญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็ นรูปธรรม
4.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให ้เอือ
้ อานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอ
ิ น
ื่ ๆ
4.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง

24. *แผนการบูรณาการข ้อมูลด ้านความมั่นคง
25. *แผนการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
26. *แผนการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง

3.4 บทบาทและการยอมรับในด ้านความมั่นคง
ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

2.5 การบริหารจ ัดการความมน
่ ั คงมีผลสาเร็จที่ 3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคง
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบองค์รวม

แผนงาน/โครงการ
(ต ัวอย่าง)

แผนการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ (3.7.2)
แผนการพัฒนาศักยภาพการป้ องกันประเทศ (3.7.5)
แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพร ้อมแห่งชาติ (3.7.4)
*แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ. ปภ.58)

*แผนงานเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ ในนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้ วยความมัน่ คงแห่งชาติ
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(ต ัวอย่าง) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมน
่ ั คง
เป้าหมาย (Ends)

ประเด็นยุทธศาสตร์

2.1 ประชาชนอยูด
่ ี กินดี และมีความสุข

3.1 ความสุขของประชากรไทย

4.1 การร ักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร ้างคนในทุกภาคส่วนให ้มีความเข ้มแข็ง มีความพร ้อม ตระหนั กใน
เรือ
่ งความมั่นคง และมีสว่ นร่วมในการแก ้ไขปั ญหา
4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร ้างความจงรักภักดีตอ
่ สถาบันหลักของชาติ
4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร ้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ น
ประมุขทีม
่ เี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร ้างกลไกทีส
่ ามารถป้ องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปั ญหา
ความมั่นคงทีส
่ าคัญ

2.2 บ้านเมืองมีความมน
่ ั คงในทุกมิตแ
ิ ละทุกระด ับ

3.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

4.2 การป้องก ันและแก้ไขปัญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความมน
่ ั คง
4.2.1 การแก ้ไขปั ญหาความมั่นคงในปั จจุบัน
4.2.2 การติดตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกัน และแก ้ไขปั ญหาทีอ
่ าจอุบัตข
ิ น
ึ้ ใหม่
4.2.3 การสร ้างความปลอดภัยและความสันติสข
ุ อย่างถาวรในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดชายแดนภาคใต ้
4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ทางบก
และทางทะเล

แผนแม่บท
ประเด็น ...

แผนงาน/โครงการ (ต ัวอย่าง)

การร ักษาความสงบภายในประเทศ

1. แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของมนุษย์ (3.7.1) (เน ้นอาชีพ
รายได ้ ความปลอดภัย จิตสานึก ความรักชาติ)
2. แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต ้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ น
ประมุข (3.7.3) + ศาสนา
3.*แผนการพัฒนาด ้านการเมือง
4. แผนการสร ้างความรัก ความสามัคคีปรองดองคนในชาติ (เน ้น
การเมือง) (3.7.6) [ใช ้แผนเดียวกันกับประเด็น 5.2 คือ “แผน
การบูรณาการกลไก การบริหารจัดการความมั่นคง]

การป้องก ันและแก้ไขปัญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความมน
่ ั คง

ิ
5.*แผนความมั่นคงปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
6. แผนการเสริมสร ้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต (3.7.11)
7. แผนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (3.7.10)
8. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาภัยคุกคามข ้ามชาติ (3.7.14)
9. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการค ้ามนุษย์ (3.7.9)
10. แผนการบริหารจัดการผู ้ให ้หลบหนีเข ้าเมือง (3.7.8)
11. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
(3.7.15)
12. *แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการก่อการร ้าย
13. แผนการรักษาความมั่นคงพืน
้ ทีช
่ ายแดน (3.7.12)
14. แผนการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบใน จชต. (3.7.7)
15. แผนการรักษาความมั่นคงทางทะเล (3.7.13)
16. แผนการรักษาความมั่นคงด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล ้อม (3.7.19)
17. แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (3.7.17)
18. แผนการรักษาความมั่นคงด ้านอาหารและน้า (3.7.18)

2.3 กองท ัพ หน่วยงานด้านความมน
่ ั คง ภาคร ัฐ 3.3 ความพร ้อมของกองทัพ หน่วยงานด ้านความ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
มั่นคง และการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ
พร้อมในการป้องก ันและแก้ไขปัญหา
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้ องกัน
ความมน
่ ั คง
และแก ้ไขปั ญหาความมั่นคง

4.3 การพ ัฒนาศ ักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภ ัยคุกคามทีก
่ ระทบต่อความมน
่ ั คงของชาติ
4.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทัง้
ภาครัฐและภาคประชาชน ให ้พร ้อมป้ องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญ
กับภัย คุกคามได ้ทุกมิตท
ิ ก
ุ รูปแบบและทุกระดับ
4.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร ้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให ้มี ประสิทธิภาพ

การพ ัฒนาศ ักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภ ัย
คุกคามทีก
่ ระทบต่อความมน
่ ั คงของชาติ

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมน
่ ั คงเป็น
ื่ ชมและได้ร ับการยอมร ับโดย
ทีช
่ น
ประชาคม ระหว่างประเทศ

4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมน
่ ั คงก ับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาคร ัฐและทีม
่ ใิ ช่ภาคร ัฐ
4.4.1 การเสริมสร ้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล ้อมระหว่างประเทศ
4.4.2 การเสริมสร ้างและธารงไว ้ซึง่ สันติภาพและความมั่นคงของภูมภ
ิ าค
4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพือ
่ นบ ้าน ภูมภ
ิ าค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและ
ทีม
่ ใิ ช่ภาครัฐ

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมน
่ ั คงก ับอาเซียน
และนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาคร ัฐและทีม
่ ใิ ช่ภาคร ัฐ

23. แผนการสร ้างดุลยภาพสภาวะแวดล ้อมระหว่างประเทศ
(3.7.16)
- การพัฒนา ASEAN Centrality
- การสร ้างความร่วมมือกับนานาชาติ

การพ ัฒนากลไกการบริหารจ ัดการความมน
่ ั คง
แบบองค์รวม

24. *แผนการบูรณาการข ้อมูลด ้านความมั่นคง
25. *แผนการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
26. *แผนการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง

3.4 บทบาทและการยอมรับในด ้านความมั่นคง
ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

2.5 การบริหารจ ัดการความมน
่ ั คงมีผลสาเร็จที่ 3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคง
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบองค์รวม

4.5 การพ ัฒนากลไกการบริหารจ ัดการความมน
่ ั คงแบบองค์รวม
4.5.1 การพัฒนากลไกให ้พร ้อมสาหรับการติดตาม เฝ้ าระวัง แจ ้งเตือน ป้ องกัน และแก ้ไข
ปั ญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็ นรูปธรรม
4.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให ้เอือ
้ อานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอ
ิ น
ื่ ๆ
4.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง

19.
20.
21.
22.

แผนการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ (3.7.2)
แผนการพัฒนาศักยภาพการป้ องกันประเทศ (3.7.5)
แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพร ้อมแห่งชาติ (3.7.4)
*แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ. ปภ.58)

*แผนงานเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ ในนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้ วยความมัน่ คงแห่งชาติ
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(ต ัวอย่าง) ยุทธศาสตร์ดา้ นการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
เป้าหมาย (Ends)
2.1

ภาคร ัฐมีว ัฒนธรรมการทางานทีม
่ ง
ุ่
3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให ้
ผลส ัมฤทธิแ
์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม
บริก ารสาธารณะของภาครั ฐ (ไม่ น อ
้ ยกว่า
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
รอ
้ ยละ 90)
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

2.2 ภาคร ัฐมีขนาดทีเ่ ล็กลง พร้อมปร ับต ัวให้ท ัน ต่อ 3.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
การเปลีย
่ นแปลง
(ผลสารวจของ IMD : Government
Efficiency อยูอ
่ ันดับ 1 ใน 20 ของโลก)

ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 ภาคร ัฐทีย
่ ด
ึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
4.1.1 การให ้บริการสาธารณะของภาครัฐได ้มาตรฐานสากลและเป็ นระดับแนวหน ้าของภูมภ
ิ าค
่ มโยงในการให ้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดจิ ท
4.1.2 ภาครัฐมีความเชือ
ิ ัลมา
ประยุกต์ใช ้
4.3

ผลล่าสุดปี 2018
อยูอ
่ ันดับที่ 22 จาก 63 ประเทศ

ภาคร ัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมก ับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ น
ร่วมในการพ ัฒนาประเทศ
4.3.1 ภาครัฐมีขนาดทีเ่ หมาะสม
4.3.2 ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
4.3.3 ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท ้องถิน
่ ให ้องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
่ เป็ นหน่วยงานทีม
่ ส
ี มรรถนะสูง ตัง้ อยูบ
่ นหลักธรรมาภิบาล

่ มโยงการ
4.2 ภาคร ัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียท
ุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ
้ ที่
พ ัฒนาในทุกระด ับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน
4.2.1 ให ้ยุทธศาสตร์ชาติเป็ นกลไกขับเคลือ
่ นการพัฒนาประเทศ
4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลทีส
่ ะท ้อนการบรรลุเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
4.4

ผลล่าสุดปี 2017
อยูอ
่ ันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ
2.4 กระบวนการยุตธ
ิ รรม เป็นไปเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่
ส่วนรวมของประเทศ

3.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุตธิ รรม
(ผล Rule of Law Index ทุกองค์ประกอบอยูใ่ น
ระดับสูง)

4.6 ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีตา่ ง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้ องกันการทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
่ สัตย์สจ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซือ
ุ ริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมช
ิ อบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
4.6.4 การบริหารจัดการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็ นระบบแบบบูรณาการ
4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมก ับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าทีจ
่ าเป็น
4.7.1 ภาครัฐจัดให ้มีกฎหมายทีส
่ อดคล ้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
4.7.2 มีกฎหมายเท่าทีจ
่ าเป็ น
4.7.3 การบังคับใช ้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.8 กระบวนการยุตธ
ิ รรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบ ัติตอ
่ ประชาชนโดยเสมอภาค
4.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
เคารพศักดิศ
์ รีความเป็ นมนุษย์ทพ
ี่ งึ ได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่างเท่าเทียม
4.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขัน
้ ตอนของการ
ค ้นหาความจริง
4.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน
4.8.4 ส่งเสริมระบบยุตธิ รรมทางเลือก ระบบยุตธิ รรมชุมชน และการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุตธิ รรม
4.8.5 พัฒนามาตรการอืน
่ แทนโทษทางอาญา
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แผนงาน/โครงการ (ต ัวอย่าง)

ประเด็น ...
การพ ัฒนาระบบบริการประชาชน

1. โครงการพัฒนาระบบให ้บริการข ้อมูลผ่านจุดเดียว (Customer Centric Information Portal)
(สพร.)
2. โครงการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing
Business Portal) (ส.กพร., สพร., ดส., มท.)
3. โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)

การปร ับสมดุลภาคร ัฐ
(การกระจายอานาจ)

1. โครงการสนั บสนุนให ้ชุมชนหรือเอกชนร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ
2. โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)

การพ ัฒนาระบบบริหารงานภาคร ัฐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนารัฐบาลดิจท
ิ ัล (สพร.)
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (สศช.)
โครงการพัฒนาสานักงานสมัยใหม่สอ
ู่ งค์กรทีม
่ ข
ี ด
ี สมรรถนะสูง (ส.กพร.)
โครงการบริหารจัดการข ้อมูลขนาดใหญ่เพือ
่ ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน (สศช.)
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ (สงป.)
โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)

ภาคร ัฐมีความท ันสม ัย
4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุน
่ เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธก
ี ารปฏิบัตริ าชการให ้ทันสมัย

4.5 บุคลากรภาคร ัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหล ักคุณธรรม จริยธรรม มีจต
ิ สานึก
มีความสามารถสูง มุง่ มน
่ ั และเป็นมืออาชีพ
4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนทีม
่ ค
ี วามคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ
่ ประชาชน มีคณ
ุ ธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส ้นทางความก ้าวหน ้าในอาชีพ
2.3 ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมช
ิ อบ
ประพฤติมช
ิ อบ
(ผลสารวจ CPI อยูใ่ นลาดับ 1 ใน 20 ของโลก)

แผนแม่บท
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การพ ัฒนาบุคลากรภาคร ัฐ

การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมช
ิ อบ

การแก้ไขกฎหมาย

การปร ับปรุงกระบวนการยุตธ
ิ รรม

1. โครงการพัฒนาระบบข ้าราชการ (ส.กพ.)
2. โครงการข ้าราชการสมรรถนะสูง (ส.กพ., ส.กพร.)
3. โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)

่ ในราชการ (ปปช.)
1. โครงการยกระดับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
2. โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้ าระวังสอดส่องการประพฤติมช
ิ อบ (ปปช.)
3. โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)

1. โครงการตรวจสอบ ปรับปรุง ยกเลิก และจัดทากฎหมายให ้มีเท่าทีจ
่ าเป็ น
(คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม)
2. โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)

1. โครงการพัฒนาแนวทางบูรณาการหน่วยงานกระบวนการยุตธิ รรม (ยธ. และหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรม)
2. โครงการพัฒนาและยกระดับการให ้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม (ยธ.
และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม)
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีกระบวนการยุตธิ รรม (ยธ. และหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม)
4. โครงการส่งเสริมกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก ยุตธิ รรมสมานฉั นท์ (ยธ.)
5. โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ถ ้ามี)
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ต ัวอย่าง ยุทธศาสตร์ดา้ นการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
มน
่ ั คง

มง่ ั คง่ ั

ยง่ ั ยืน

Ends

Overall Goal
(Final Outcome)

ภาคร ัฐของประชาชน เพือ
่ ประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)
(Z)

Ways

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

ภาคร ัฐมีขนาดทีเ่ ล็ กลง พร้อมปร ับต ัว
ให้ท ันต่อการเปลีย
่ นแปลง

ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กระบวนการยุต ิธรรม เป็นไปเพือ
่ ประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ

ความพึง พอใจต่อ การให้บ ริการสาธารณะของภาคร ฐ
ั
ไม่น อ
้ ยกว่า ร้อ ยละ 90 (SDGs : Goal 16.6.2)

ผลสารวจของ IMD : Government Efficiency
อยู่ อ น
ั ดบ
ั 1 ใน 20 ของโลก

ผลสารวจ CPI อยู่ใ นลาด บ
ั 1 ใน 20 ของโลก

ด ัชนีนต
ิ ธ
ิ รรม (Rule of Law) ของ World Justice
Project ทุ ก องค์ป ระกอบอยู่ ใ นระด บ
ั สู ง

แผนแม่บท ประเด็น...
Program Structure

Program Goal
(Outcome)
(Y)

ประเด็น 4.1
การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน

ประเด็น 4.3
การปรับสมดุล
ภาครัฐ

ประเด็น 4.2 , 4.4
การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

ประเด็น 4.5
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

ประเด็น 4.6
การต่อต ้านการทุจริต
ประพฤติมช
ิ อบ

ประเด็น 4.7
การแก ้ไข
กฎหมาย

ประเด็น 4.8
การปรับปรุง
กระบวนการยุตธิ รรม

้ xxx
กระบวนงานหล ัก รวมทงสิ
ั้ น
รายการได้ร ับการปร ับปรุงใหม่

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

โครงการ

Means

Project Propose
(Output)
(X)

1.
โครงการ
พัฒนาระบบ
ให ้บริการ
ข ้อมูลผ่าน
จุดเดียว
(Customer
Centric
Information
Portal) (สพร.)

2.
โครงการพัฒนา
ระบบอานวย
ความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร
(Doing Business
Portal) (ส.กพร.,
สพร., ดส., มท.)

3.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการ
สนับสนุนให ้
ชุมชนหรือ
เอกชนร่วม
ดาเนินการใน
บริการสาธารณะ
และกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ

1.
การพัฒนา
รัฐบาลดิจท
ิ ล
ั
(สพร.)

16 กรกฎาคม 2561

1.
โครงการ
พัฒนาระบบ
ข ้าราชการ
(ส.กพ.)

2.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

2.
โครงการ
พัฒนาระบบ
การติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ
(สศช.)

3.
โครงการพัฒนา
สานักงาน
สมัยใหม่ส ู่
องค์กรทีม
่ ข
ี ด
ี
สมรรถนะสูง
(ส.กพร.)

2.
โครงการ
ข ้าราชการ
สมรรถนะสูง
(ส.กพ., ส.กพร.)

4.
โครงการบริหาร
จัดการข ้อมูล
ขนาดใหญ่
เพือ
่ ยกระดับ
คุณภาพชีวต
ิ ของ
ประชาชน
(สศช.)

3.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

5.
โครงการ
พัฒนาระบบ
งบประมาณ
(สงป.)
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6.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการ
ยกระดับ
การป้ องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
่ ใน
คอร์รป
ั ชัน
ราชการ (ปปช.)

2.
โครงการพัฒนา
รูปแบบการเฝ้ า
ระวังสอดส่อง
การประพฤติ
มิชอบ (ปปช.)

3.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการตรวจสอบ
ปรับปรุง ยกเลิก และ
จัดทากฎหมายให ้มี
เท่าทีจ่ าเป็ น
(คณะกรรมการปฏิรป
ู
กฎหมาย และ
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุตธิ รรม)

2.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการพัฒนา
แนวทางบูรณาการ
หน่วยงาน
กระบวนการยุตธิ รรม
(ยธ. และหน่วยงาน
ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม)

2.
โครงการพัฒนาและ
ยกระดับการ
ให ้บริการของ
หน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม
(ยธ. และหน่วยงาน
ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม)

3.
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
กระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ยธ. และ
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุตธิ รรม)

4.
โครงการส่งเสริม
กระบวนการ
ยุตธิ รรม
ทางเลือก
ยุตธิ รรม
สมานฉันท์ (ยธ.)

5.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)
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ต ัวอย่าง ยุทธศาสตร์ดา้ นการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
KPI Tree
มน
่ ั คง

มง่ ั คง่ ั

ยง่ ั ยืน

Ends

Overall Goal
(Final Outcome)

ภาคร ัฐของประชาชน เพือ
่ ประชาชน
ของภาคร ัฐ ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90
(SDGs : Goal 16.6.2)

ผลสารวจของ IMD
: Government Efficiency
อยูอ
่ ันด ับ 1 ใน 20 ของโลก

ผลสารวจ CPI
อยูใ่ นลาด ับ 1 ใน 20 ของโลก

ด ัชนีนต
ิ ธ
ิ รรม (Rule of Law)
ของ World Justice Project
ทุกองค์ประกอบอยูใ่ นระด ับสูง

Z1

Z2

Z3

Z4

Strategic Goal ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
(Intermediate
Outcome)
(Z)

Ways

Program Goal
(Outcome)
(Y)

Means

Project Propose
(Output)
(X)

16 กรกฎาคม 2561

กระบวนงานหล ัก
้ xxx รายการ
รวมทงสิ
ั้ น
ได้ร ับการปร ับปรุงใหม่

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X1

2.
กระบวนงานสาคัญ
เข ้าสู่ DBP
ไม่น ้อยกว่า 300
รายการ

X2

3.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X3

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X4

Y7

2.
ตัวชีว้ ด
ั ....

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

2.
ตัวชีว้ ด
ั ....

3.
ตัวชีว้ ด
ั ....

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

2.
ตัวชีว้ ด
ั ....

3.
ตัวชีว้ ด
ั ....

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

2.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X5

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

2.
ตัวชีว้ ด
ั ....

3.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X6

X7

X8

4.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X9

5.
ตัวชีว้ ด
ั
....

6.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X10

X11
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ต ัวชีว้ ัด ....

1.
ตัวชีว้ ด
ั ....

2.
ตัวชีว้ ด
ั ....

3.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X20

X21

X22

4.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X23

5.
ตัวชีว้ ด
ั ....

X24
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ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ชาติกรณีปกติ
ต ัวอย่าง

กลไกพิเศษในการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ
กรณีวาระพิเศษ
Project Management Office (PMO)
• ออกแบบแนวทางการดาเนินงาน
(Conceptual Design)
• ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
ตั้งแต่ต้นจนจบ

16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ ในระยะต่อไป
กรอบระยะเวลาดาเนินการ กาหนดตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายในการประชุมครั้งที่ 3/2561

เดือนมิถุนายน 61 – เดือนกันยายน 61
คณะกรรมการจัดทายุ ทธศาสตร์ ช าติร่ วมกับ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ และ ส่ งกลั บมายังส านักงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรม การ
ยุทธศาสตร์ชาติภายในเดือนกันยายน 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ทั้งนี้
คาดว่าจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทาแผนแม่บทฯ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม
2561

เดือนตุลาคม 61 – เดือนพฤศจิกายน 61
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาแผนแม่บท และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ และการประกาศใช้ในราชกิจานุเบกษา
ตามขั้นตอนต่อไป

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะทางานพิเศษของกระทรวง กลุ่มงาน
ป.ย.ป. กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และ สศช.
16 กรกฎาคม 2561
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการจัดทาแผนแม่บท
กิจกรรม

1

16 กรกฎาคม 2561

2

สศช. รวบรวมแผนระดั บ ที่ 3 ของหน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
สศช. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Kick-off) ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมการจัดทาแผนแม่บทฯ

3

สศช. ยืมตัวข้าราชการเพื่อจัดทาแผนแม่บทฯ

4
5
6

ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ (Camp)
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอ ครม.

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6
8

Draft

Final

(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
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วาระ 4.1 การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1.
2.

ขอความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ ตามข้อ 3
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกระทรวงต่าง ๆ ให้มอบหมายข้าราชการกลุ่ม ป.ย.ป. เข้าร่วมจัดทา
แผนแม่บทฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
16 กรกฎาคม 2561
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่
16 กรกฎาคม 2561
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Back Up
16 กรกฎาคม 2561
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สถานการณ์จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. แยกตามหน่วยงาน
กลุ่ม ป.ย.ป. แยกตามกระทรวงหรือสังกัด

กลุ่ม ป.ย.ป. แยกตามกระทรวงหรือสังกัด สถานะ

1 กระทรวงกลาโหม
2 กระทรวงการคลัง
3 กระทรวงการต่างประเทศ
4 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
5
ของมนุษย์
6 กระทรวงคมนาคม
7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
8
สิ่งแวดล้อม
9 กระทรวงพลังงาน
10 กระทรวงพาณิชย์
11 กระทรวงมหาดไทย
12 กระทรวงยุติธรรม
13 กระทรวงวัฒนธรรม

16 กรกฎาคม 2561

อยู่ระหว่าง
จัดตั้ง
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว

จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
25
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
26
และสังคมแห่งชาติ
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สถานะ
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
ไม่มี
จัดตั้งแล้ว
ไม่มี
ไม่มี
จัดตั้งแล้ว

ไม่มี

กลุ่ม ป.ย.ป. แยกตามกระทรวงหรือสังกัด สถานะ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
28 ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
29 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
30 สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปราม
31
การฟอกเงิน
32 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
33 สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
34 สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
35 สานักนายกรัฐมนตรี

27

จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
จัดตั้งแล้ว
ไม่มี

จัดตั้งแล้ว
ไม่มี
จัดตั้งแล้ว
ไม่มี
จัดตั้งแล้ว

ไม่มี

36

ต ัวอย่าง
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ต ัวอย่าง
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ต ัวอย่าง
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ต ัวอย่าง
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ต ัวอย่าง
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ต ัวอย่าง ยุทธศาสตร์ดา้ นการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
มน
่ ั คง

มง่ ั คง่ ั

ยง่ ั ยืน

Ends

Overall Goal
(Final Outcome)

ภาคร ัฐของประชาชน เพือ
่ ประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

Strategic Goal
(Intermediate
Outcome)

(Z)

Ways

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

ภาคร ัฐมีขนาดทีเ่ ล็ กลง พร้อมปร ับต ัว
ให้ท ันต่อการเปลีย
่ นแปลง

ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กระบวนการยุต ิธรรม เป็นไปเพือ
่ ประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ

ความพึง พอใจต่อ การให้บ ริการสาธารณะของภาคร ฐ
ั
ไม่น อ
้ ยกว่า ร้อ ยละ 90 (SDGs : Goal 16.6.2)

ผลสารวจของ IMD : Government Efficiency
อยู่ อ น
ั ดบ
ั 1 ใน 20 ของโลก

ผลสารวจ CPI อยู่ใ นลาด บ
ั 1 ใน 20 ของโลก

ด ัชนีนต
ิ ธ
ิ รรม (Rule of Law) ของ World Justice
Project ทุ ก องค์ป ระกอบอยู่ ใ นระด บ
ั สู ง

แผนแม่บท ประเด็น...
Program Structure

Program Goal
(Outcome)
(Y)

ประเด็น 4.1
การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน

ประเด็น 4.3
การปรับสมดุล
ภาครัฐ

ประเด็น 4.2 , 4.4
การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

ประเด็น 4.5
การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

ประเด็น 4.6
การต่อต ้านการทุจริต
ประพฤติมช
ิ อบ

ประเด็น 4.7
การแก ้ไข
กฎหมาย

ประเด็น 4.8
การปรับปรุง
กระบวนการยุตธิ รรม

้ xxx
กระบวนงานหล ัก รวมทงสิ
ั้ น
รายการได้ร ับการปร ับปรุงใหม่

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

ต ัวชีว้ ัด ....

โครงการ

Means

Project Propose
(Output)
(X)

1.
โครงการ
พัฒนาระบบ
ให ้บริการ
ข ้อมูลผ่าน
จุดเดียว
(Customer
Centric
Information
Portal) (สพร.)

2.
โครงการพัฒนา
ระบบอานวย
ความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร
(Doing Business
Portal) (ส.กพร.,
สพร., ดส., มท.)

3.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการ
สนับสนุนให ้
ชุมชนหรือ
เอกชนร่วม
ดาเนินการใน
บริการสาธารณะ
และกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ

1.
การพัฒนา
รัฐบาลดิจท
ิ ล
ั
(สพร.)
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2.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

2.
โครงการ
พัฒนาระบบ
การติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ
(สศช.)

1.
โครงการ
พัฒนาระบบ
ข ้าราชการ
(ส.กพ.)

3.
โครงการพัฒนา
สานักงาน
สมัยใหม่ส ู่
องค์กรทีม
่ ข
ี ด
ี
สมรรถนะสูง
(ส.กพร.)

2.
โครงการ
ข ้าราชการ
สมรรถนะสูง
(ส.กพ., ส.กพร.)

4.
โครงการบริหาร
จัดการข ้อมูล
ขนาดใหญ่
เพือ
่ ยกระดับ
คุณภาพชีวต
ิ ของ
ประชาชน
(สศช.)

3.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

5.
โครงการ
พัฒนาระบบ
งบประมาณ
(สงป.)

www.nesdb.com

6.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการ
ยกระดับ
การป้ องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
่ ใน
คอร์รป
ั ชัน
ราชการ (ปปช.)

2.
โครงการพัฒนา
รูปแบบการเฝ้ า
ระวังสอดส่อง
การประพฤติ
มิชอบ (ปปช.)

3.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการตรวจสอบ
ปรับปรุง ยกเลิก และ
จัดทากฎหมายให ้มี
เท่าทีจ่ าเป็ น
(คณะกรรมการปฏิรป
ู
กฎหมาย และ
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุตธิ รรม)

2.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)

1.
โครงการพัฒนา
แนวทางบูรณาการ
หน่วยงาน
กระบวนการยุตธิ รรม
(ยธ. และหน่วยงาน
ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม)

2.
โครงการพัฒนาและ
ยกระดับการ
ให ้บริการของ
หน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม
(ยธ. และหน่วยงาน
ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม)

3.
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
กระบวนการ
ยุตธิ รรม
(ยธ. และ
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุตธิ รรม)

4.
โครงการส่งเสริม
กระบวนการ
ยุตธิ รรม
ทางเลือก
ยุตธิ รรม
สมานฉันท์ (ยธ.)

5.
โครงการตาม
แผนปฏิรป
ู
ประเทศ
(ถ ้ามี)
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ตารางสรุปจานวนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จาแนกตามหน่วยงาน
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88
12

505
383

2,132
7

344
-

244
122

187
56

3,500
580

2

2

2

2

274

27

309

24

-

56

154

2

49

285

17

32

6

28

45

122

250

2

66

143

6

1

21

239

27

9

8

12

3

145

204

3
2
6
13
3

128
23
50
47
55
17

3
1
14

11
9
12
21

33
4
3
31
19
2

7
108
77
1
28

168
149
144
98
87
85

-

57

11

6

8

2

84

25
-

1
24

2
-

15
4

4
1

22
25

69
54

กระทรวงวัฒนธรรรม
หน่วยงานอิสระ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยงานของรัฐสภา
กระทรวงยุติธรรม
ศาล
รวม
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การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

หน่วยงาน

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

รวม

ความมั่นคง

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
หน่วยงานขึ้นตรง
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

หน่วยงาน

ความมั่นคง

การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น
3
1
1
2
1
6
-

15
4
5
4
9
-

12
3
2
7
5
-

3
2
2
3
2
1
1
2

1
1
1

10
19
10
3
1
7
2
-

43
30
20
19
19
14
3
3

238

1,436

2,414

640

799

929

6,456

รวม

รวบรวมจากระบบ eMENSCR ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
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ด้านการเมือง

ด้านการบริหารราชการ

ด้านกฎหมาย

ด้านยุติธรรม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านสาธารณสุข

ด้านสื่อสารมวลชน

ด้านสังคม

ด้านพลังงาน

ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ตารางแสดงจ
านวนแผนงาน/โครงการที
่สอดคล้รอ่า
งกังยุ
บแผนการปฏิ
รูปประเทศด้
นต่าง ๆ จาแนกตามหน่
วยงาน ้องต้น
การดาเนิ
นงานของหน่
วยงานรัฐภายใต้
ทธศาสตร์
ชาติแาผนการปฏิ
รูปประเทศเบื

รวม

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม

7
-

82
48

6
5

3
-

420
64

105
116

67
-

48
-

467
3

15
-

16
12

1,236
248

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-

14

5

-

2

228

-

-

-

-

9

258

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
หน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7
21
10
2
1
-

24
77
10
14
2
31
76
-

3
16
6
1
12
13
-

6
42
-

39
20
31
8
52
22
31
63

3
38
2
34
3
2
8

8
3
3
1
-

2
7
1
1
1
5
4
1

64
15
9
1
2
5
-

1
5
1
3
1
-

7
13
15
109
1
52
6
-

150
226
69
197
91
132
140
72

หน่วยงาน

รวบรวมจากระบบ eMENSCR ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
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ด้านกฎหมาย

ด้านยุติธรรม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

ด้านสาธารณสุข

ด้าน
สื่อสารมวลชน

ด้านสังคม

ด้านพลังงาน

ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรรม
หน่วยงานอิสระ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยงานของรัฐสภา
กระทรวงยุติธรรม
ศาล
รวม

ด้านการบริหาร
ราชการ

หน่วยงาน

ด้านการเมือง

ตารางแสดงจานวนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จาแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)
รวม

6
1
2
2
8
67

22
2
17
16
7
6
4
1
1
454

13
10
8
1
7
2
1
109

16
7
1
2
77

17
17
8
13
4
2
813

8
4
1
1
1
1
555

3
1
15
101

1
4
1
6
3
85

8
3
5
5
11
598

52
2
80

5
1
2
10
3
1
3
3
4
272

52
71
32
64
48
38
30
18
18
2
14
2
3
3,211
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ตารางแสดงตัวอย่างแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศที่สามารถดาเนินการได้ทันที (Quick Win)
ด้าน

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

การเมือง
บริหาราชการแผ่นดิน

เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้แผนงานบูรณาการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินให้เหลือเพียงเลขหมายเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง
แผนการทบทวนกฎหมายหรือกฎ ที่ล้าสมัยหรือสร้างภาระให้เเก่ประชาชน
โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีกลไกการออกกฎหมายทีด่ ีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มผี ลใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ
พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจร่างกฎหมาย
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยงั่ ยืน
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
โครงการการรณรงค์เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อวิทยุ โทรทัศน์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

ศธ.
สตช.

กฎหมาย

กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน ฯ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ
16 กรกฎาคม 2561

ออกกฎกระทรวงกาหนดให้ไม้ยนื ต้นที่มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
ตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (6)
ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี
โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
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มท.
สตช.

สตช.
กษ.
ทส.
ทส.
สธ.
กสทช.
กสทช.
พณ.
พน.
พน.
ส.ปปช.
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คณะกรรมการจัดทา
1. ด้านความมั่นคง

คณะอนุกรรมการ
1.1 คณะอนุกรรมการด้าน
ความมั่นคง

2. ด้านการสร้า งความสามารถใน
การแข่งขัน
(อยู่ในขั้นตอนดาเนินการจัดตั้ง)

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

3. ด้ า นการพั ฒนาและเสริ มสร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.1 คณะอนุกรรมการด้านการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ด้า นการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.1 คณะอนุ กรรมการด้ านการ
สร้ างการเติ บโตบนคุ ณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(อยู่ในขั้นตอนดาเนินการจัดตั้ง)

6. ด้ า นการปรั บสมดุ ลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
16 กรกฎาคม 2561

6.1 คณะอนุกรรมการจัดทาแผน
แม่ บทตามยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และ
พั ฒ นาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
www.nesdb.com

คณะทางาน
5.1 คณะทางานยุท ธศาสตร์เ รื่องเศรษฐกิจฐานชีวภาพและพัฒนาความ
มั่นคงด้านเกษตรอาหารและยา
5.2 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่ง
น้าธรรมชาติ
5.4 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
5.5 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล
5.6 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องฟื้นฟูชายหาดท่องเที่ยวและการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
5.7 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.8 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5.9 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.10 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องระบบและกลไกในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5.11 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องการจัดการมลพิษทุกประเภทและสารเคมี
กับภาคเกษตรทั้งระบบ
5.12 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องพัฒนาความมั่นคงน้าและเพิ่มผลิตภาพ
ของน้าทั้งระบบ
5.13 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องพัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ
5.14 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศและการสร้างการมีส่วนร่วม
5.15 คณะท างานยุ ท ธศาสตร์ เ รื่ อ งพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
5.16 คณะทางานยุทธศาสตร์เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP)
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Logo 5
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Logo 6
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