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การประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   
ครั้งที่ 5/2561 
 
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา  10.00  น. 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 



nscr.nesdb.go.th 2 วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2561 

ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติครัง้ที่ 4/2561 
 
ระเบียบวาระที่  3 : เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติในราชกิจจานุเบกษา 
 3.2 การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิ
                               3.3   ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรช์าต ิและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 
ระเบียบวาระที่  4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 4/2561  
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  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 
4/2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

   ส านักงานฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อใน
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ 
แล้วเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ 2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 
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เรื่องเพื่อทราบ 
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติในราชกิจจานุเบกษา 
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การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติในราชกิจจานุเบกษา วาระที่ 3.1 

6 ก.ค. 61 13 ต.ค. 61 

สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
และให้นายกรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ

บังคับใช้ 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82ก 
ได้มีประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561– 2580) เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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เกษตร 

แผนแม่บท 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แผนย่อย: เกษตรชีวภาพ 

แผนระดับ 3 อ่ืน ๆ  

23 แผนแม่บทฯ 
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เรื่องเพื่อทราบ 
การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ 
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การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ วาระที่ 3.2 
สศช. ด าเนินการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเน่ืองให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยท างาน  
โดยได้รับการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย         โครงการส าคัญ ดังนี้ 

โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนต่อการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

         โครงการสร้างการตระหนกัรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
(Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) 

  โครงการจ้างเหมา 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาต ิ

การประชุมประจ าปี 2561  
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”  

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี 

การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมผ่านเวทีในระดับพ้ืนที่  
จ านวน 95 เวทีท่ัวประเทศ 

(สศช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.))  

จัดท าเอกสารเผยแพร่ อาทิ  
• เล่มยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผ่นพับฉบับประชาชน / แผนภูมิความคิด 
• ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับอักษรเบรล์/ไฟล์เสียง 

การจัดท าสื่อสารสนเทศ  อาทิ  เกมการ์ด หลักสูตรออนไลน์ 
MOOC เว็บไซต์เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น 

    สร้างการรับรู้ผ่านสถาบันอุดมศึกษา อาทิ  
สื่อมัลติมีเดีย สต๊ิกเกอร์ไลน์  เป็นต้น 

งาน Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา  
ในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด ์

• สัญลักษณ์ในการสื่อสาร Logo 

• Key Visual 

• เพลง “อนาคตเรา” 

3 
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เรื่องเพื่อทราบ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง 

กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
เร่ือง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 

วาระที่ 3.3 

26 พ.ย. 61  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งท่ี 19/2561 เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
โดยจัดตั้งส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะเทียบเท่ากรม อยู่ในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

อ านาจและหน้าท่ีหลัก  กลไกการด าเนินงาน 

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
มติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ คณะกรรมการที่แต่งต้ังข้ึน โดยมุ่งเน้นภารกิจเชิงบูรณา
การและปฏิบัติการ 

2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

3. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และคณะท างานที่ต้ังข้ึนรวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 

4. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ 

5. จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ 

6. ด าเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระดับนโยบาย  

ระดับด าเนินการ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง 

ป.ย.ป. / คคก. บริหารราชการแผ่นดนิ 
เชิงยุทธศาสตร์ / คกก. เตรียมการปฏิรูปประเทศ /  

คกก. เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ/ 
คกก. เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคปีรองดอง /กขร. /
กขป. / คตน. / คกก. ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ

เร่งด่วน / คกก. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / ศอตช./ คสป. 
/ คกก. ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพือ่รองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 /คกก. การพัฒนาประเทศตาม

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน / อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

การด าเนินการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
1. สศช. จะติดตามการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหากพบว่ามีประเด็นใดท่ีจ าเป็นต้องมีการผลักดันให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์

ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. จะน าเสนอเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเพื่อน าเสนอ ครม. 

2. ครม. พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้ว จะส่งเร่ืองให้ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พิจารณาแนวทาง การผลักดันขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อพิจารณาเร่งรัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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เรื่องเพื่อพิจารณา 
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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มิ.ย. 61 16 ก.ค. 61 ส.ค. – ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 

คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ 
ได้เร่ิมเตรียมการจัดท าร่าง

แผนแม่บทฯ ตามมต ิ
คกก.ยช. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61 

(ประชุมครั้งที่ 1/2561) 

คกก.ยช. มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการกลุ่ม 
ป.ย.ป. และ ข้าราชการของแต่ละ

กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขา้ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดท า

แผนแม่บทฯ ร่วมกับคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และ สศช. 

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วาระที่ 4 

สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมการจัดท าแผนแม่บทฯ 
ร่วมกับคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติและผู้เกี่ยวข้อง 
 

(ร่าง) แผนร่างแม่บทฯ ในเบื้องต้น 
จ านวน 34 ฉบับ 

 

สศช. ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และครอบคลุม
ของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง 34 ฉบับ 

ปรับลด (ร่าง) แผนแม่บทฯ  
เป็น 23 ฉบับ  

การประชุมร่วมประธาน
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

เห็นชอบในหลักการการ
ปรับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 

เป็น 23 ฉบับ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทฯ  

23 ฉบับ 

30 พ.ย. 61 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวชี้วัด 

แผนย่อย AA  

โครงการส าคัญ (Flagship)  

แผนย่อย BB  แผนย่อย CC  

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

โครงการส าคัญ (Flagship)  โครงการส าคัญ (Flagship)  

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

แนวทางการพัฒนา CCC 1 
แนวทางการพัฒนา CCC 2 
แนวทางการพัฒนา CCC X 

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

แผนย่อย …… 

โครงการส าคัญ (Flagship)  

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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



nscr.nesdb.go.th 23 วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2561 

Total 36 

ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บท 
ประเด็น ... 

แผนย่อย 
แผนงาน/
โครงการ 

ด้านความมั่นคง 5 5 5 1 5 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2 4 5 7 36 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2 3 7 5 17 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3 4 4 3 14 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  4 4 6 2 8 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 4 4 8 3 9 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

รวม 20 24 35 

21 + การ
ต่างประเทศ /
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

(23) 

89 + 9 
(รวม 98) 

 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกร่างเสร็จเรียบร้อย 

การด าเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 



nscr.nesdb.go.th 24 วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2561 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย 
A 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
B 

แผนแม่บท
ประเด็น 

C 

เป้าหมาย 
D 

ตัวชี้วัด 
E 

ค่าเป้าหมาย 
F แผนย่อย  

G 
เป้าหมาย 

H 
ตัวชี้วัด 

I 

ค่าเป้าหมาย 
J 

แผนงาน/โครงการ 
flagships 

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

• ประเทศไทยเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ

เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน 

• ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แข่งขันสูงขึ้น 
 

 
 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
4.2) อุตสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต  

4.2.4)อุตสาหกรรม..โลจิสติกส์ 

4.4) โครงสรา้งพื้นฐาน... 

4.4.1)เชื่อมโยงโครงข่าย.. 

4.4.2)สร้างและพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

4.4.3) เพิ่มพื้นที่และเมือง

เศรษฐกิจ    

4.4.4) พัฒนาโครงสร้าง...

เทคโนโลยีสมัยใหม่   

4.4.5)รักษาและเสริมสร้าง

เสถียรภาพ... 
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ 

โลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล  

อันดับความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น 
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
(Infrastructure) โ ด ย
สถาบั น  IMD ดีขึ้ น 
(อันดับ) 

อันดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)  โดย

สถาบัน IMD 
ปี 2561  อันดับ 48 

45 38 31 25 1.โครงข่าย
คมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 
 
 

• ต้นทุนโลจิสติกสข์องประเทศไทย
ต่อ GDP ลดลง (ร้อยละ) 

      (แผนงาน/โครงการ 1 – 5) 
 
• ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศ (LPI) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น (อันดับ หรือ 
คะแนน) 
(แผนงาน/โครงการ 1 – 5) 

 

• ต้นทุนโลจิสติกสข์องประเทศไทยต่อ 
GDP 
 
 

• ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 
(LPI) ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 

<12 
 
 

<11 <10 <9 1. แผนงานยกระดับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานภาค
เกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการให้ได้มาตรฐาน 

2. แผนงานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ขนส่งและสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ  

3. แผนงานการพัฒนาท่า
อากาศยานและระบบ
บริการการเดินอากาศ 

4. แผนงานการพัฒนาเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เดินเรือล าน้ าและชายฝั่ง 

5. แผนงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบคมนาคม
ขนส่งทางราง 

6. แผนงานการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของ
เมืองในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และเมืองหลัก
ในภูมิภาค 

7. แผนงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง 
ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองและทางพิเศษ 
ฯลฯ 
(ทั้งหมด 12 แผนงาน/
โครงการ) 

2. โครงข่ายพื้นฐาน
ด้านพลังงาน  

3. โครงสร้างด้าน
ดิจิทัล 

 

4. โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
...... 

 

ตัวอย่าง – (ร่าง) แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
 

25 ล าดับ
แรก หรือ 
คะแนน ≥ 
3.50 

25 ล าดับ
แรก หรือ 
คะแนน ≥ 
3.60 

20 ล าดับ
แรก หรือ 
คะแนน ≥ 
3.70 

20 ล าดับ
แรก หรือ 
คะแนน ≥ 
3.80 

4 7 8 10 

10 10 10 10 

18 10 8 5 

• มูลค่าการค้ากับประเทศ 
CLMV เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

 (แผนงาน/โครงการ 6 และ 7) 
 

• มูลค่าการค้าของ
ประเทศไทยกับ
ประเทศ CLMV      

• อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง (คน
ต่อประชากร 1 แสนคน) 

 (แผนงาน/โครงการ 6 และ 7) 

• อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

• การเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
(แผนงาน/โครงการ 6 และ 7) 

• สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง 

•   การขนส่งสินค้าทางราง   
 เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

          (แผนงาน/โครงการ 5) 

 

• สัดส่วนปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางราง 

≥  30  
(กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) 
≥ 5 

(เมืองหลักใน
ภูมิภาค) 

≥  40  
(กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) 
≥ 10 

(เมืองหลักใน
ภูมิภาค) 

≥  50  
(กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) 
≥ 20 

(เมืองหลักใน
ภูมิภาค) 

≥  60 
(กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) 
≥ 20 

(เมืองหลักใน
ภูมิภาค) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 

• ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 

• .................................. 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน็มติรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
4.5) พัฒนาความมั่นคง 
พลังงาน ..... 
4.5.2)เพ่ิมผลิตภาพของน้ า... 
4.5.3)พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตร... 
4.5.4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน... 
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ปรับรวบรวมประเด็นแผนแม่บทฯ เป็น 23 ฉบับ และ 98 แผนย่อย  

เพื่อลดประเด็นทับซ้อนและยุบรวมประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน 

และให้ส่วนราชการสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวม 34 ประเด็น แผนแม่บท 131 แผนย่อย 
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) วาระที่ 4 

(ร่าง) แผนแม่บทฯ (เบื้องต้น) จ านวน 34 ฉบับ 131 แผนย่อย   

6 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

35 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

Version แรก 
(บางแสน) 
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(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
23 ฉบับ 
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(ร่าง) แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง  

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 3.กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชม
และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

5. การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสาเร็จที่เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ( มท. /กอ.รมน. /ป.ป.ส. /ปภ. /ตร. /พม. /ปภ. ) 
2. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กห./ สตช. /มท. /ป.ป.ส./สธ. /ยท./อปท.)  
3. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ (ดศ. / สมช.) 
4. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.รมน.ภาค 4 สน. / หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงกลาโหม 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ 

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  
2. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
3. การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

4. การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก  
5. การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 

เป้าหมาย 

1.    แผนงานสร้างศักยภาพด้านความม่ันคงในทุกมิติกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศมหาอ านาจ และประเทศท่ีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (กต./ กห./ มท./ ทท./ ทอ./ สตช./ สขช.) 
2. แผนงานเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ (กต./ พณ.) 
3. แผนงานสร้างความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวล (กต.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการต่างประเทศ 

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

มากขึ้น/ ดีขึ้นกว่าเดิม 
ร้อยละ 5- 10 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาการเกษตร  

แผนย่อย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย  
3. เกษตรชีวภาพ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

4. เกษตรแปรรูป  
5. เกษตรอัจฉริยะ  
6. การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 

1.การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เป้าหมาย 

1. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต  (กษ. /อก. /พณ. /สธ. /วท. ) 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นไทยสู่ตลาดยุคใหม่ (สินค้าข้าว พืชผัก ผลไม้ หม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ และพืชอ่ืนๆ) (กษ. /พณ. /มท.)  
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า (กษ. /มท. / อก. /วท.) 
4.  โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคการเกษตร (กษ.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนย่อย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจร  
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์

4. อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
6. ระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ    2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 

1. โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม    (วท.)                                                                          
2. แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือยกระดับการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร (อก./ สธ./วท.) 
3. แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์   (อก./ ดศ./ วท./ รง./ พณ./ สกท. ) 

4.แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง   (วท./ คค./ อก./ รฟม./ รฟท.) 
5. โครงการเทคโนโลยีสองทางเพ่ือความม่ันคงและปลอดภัย  (วท.) 
6. อ านวยความสะดวกและสร้างระบบนิเวศรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล  (ดศ.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงอุตสาหกรรม 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว 

แผนย่อย ประกอบด้วย 7 แผนย่อย ดังนี้  
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

4. ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า   
5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
6. ระบบนิเวศสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
7. การฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 1.สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน        2. สัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพิ่มข้ึน  
3. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดย Travel &  Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีข้ึน 

1. โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (อพท./ สศส./ 
วธ./ กก./ททท./ มท./ อก./ พณ./ คค./ ทส./สธ./กต.) 

2. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (สสปน.) 
3. แผนงานพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สธ./ กก.) 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกผู้โดยสารเรือส าราญของท่าเรือ

หลัก (กทท.)  

5. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิก
อาเซียน (กก.) 

6. โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านนักท่องเที่ยว (กก.) 
7. โครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศ (น าร่องปีแรกที่หาดจอมเทียน) (คค.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

แผนย่อย ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
1. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
2. การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เป้าหมายและตัวชี้วดั 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในพื้นท่ีเมืองให้รองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มในเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมือง
ในพื้นทีพ่ิเศษ (มท.) 

2. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมสื่อสาร และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองในพื้นท่ีพิเศษ (ดศ.) 
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเมืองท่ีเปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้ (มท. ดศ. วท. (GISTDA) สศช.) 
4. โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง (คค.) 
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนเกาะพยาม (จ.ระนอง) (มท.) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (วท.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงมหาดไทย 

เป้าหมาย มูลค่าการลงทุนในเมืองอัจฉริยะและพื้นท่ีพิเศษท่ีเพิ่มข้ึน 

2 เมือง 

2 เมือง 

2 เมือง 

7 เมืองในพื้นท่ีพิเศษ 

8 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
21 เมืองขนาดกลาง 

ในปี พ.ศ. 2580 จะมีเมืองต่าง ๆ รวมกัน ดังนี้  
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ระยะที่ 1 
61-65 

ระยะที่ 2 
66-70 

ระยะที่ 3 
71-75 

ระยะที่ 4 
76-80 

2 เมืองในพื้นที่พิเศษ 
8 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 8 เมืองขนาดกลาง 

2 เมืองในพื้นที่พิเศษ 
7 เมืองขนาดกลาง 6 เมืองขนาดกลาง 

3 เมืองในพื้นที่พิเศษ 

7 เมืองในพื้นที่พิเศษ 8 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 21 เมืองขนาดกลาง ในปี พ.ศ. 2580 จะมีเมืองต่าง ๆ รวมกัน ดังนี้  
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล  

แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้  
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

เป้าหมาย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. โครงสร้างด้านดิจิทัล  
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง (คค.) 
2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คค.) 
3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (คค.) 
4. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบที่เกี่ยวข้อง (กค.) 
5. แผนงานพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พน. มท. กกพ.) 

อันดับความสามารถในการแข่งขันดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  โดยสถาบัน IMD  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ระยะที่ 1 
61-65 

ระยะที่ 2 
66-70 

ระยะที่ 3 
71-75 

ระยะที่ 4 
76-80 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น   

3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
5. ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 

1. แผนงานการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วท./ พณ./ มท.) 
2. แผนงานพัฒนาระบบ SME Credit Rating Database และ SME Scoring (สสว.) 
3. โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่สากล (พณ.) 
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูล SME Big Data  (สสว.) 
5. แผนงานยกระดับระบบคุณภาพของชาติให้มีประสิทธิภาพ (วท.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงพาณิชย์ 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

แผนย่อย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  

1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
2. แผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
3. แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

4. แผนพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
5. แผนพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ มหานครการบินภาคตะวันออก และศูนย์กลางการเงิน 
6. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย 1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  2.  ยกระดับการลงทุนในทุกด้าน (ล้านล้านบาท) 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1. แผนงานการพัฒนาสนามบินและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง (กองทัพเรือ/ บมจ.การบินไทย) 
2. แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาพรวม (อก. / สกพอ.) 
3. แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เมืองพัทยา/ อบจ.ระยอง) 

4. แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (วท.) 
5. แผนงานการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ (สกพอ.) 
6. แผนงานการพัฒนา Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD) (ดศ.) 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนย่อย ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้  
1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
2. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
3. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1.คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย 2. คนไทยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 3. สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

1.  แผนงานบูรณาการการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ (ศุนย์คุณธรรม วธ. พม. ศธ.) 
1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรม (ศธ วธ พม ) 
1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (ศธ วธ พม) 

2. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (วธ. ศูนย์คุณธรรม,สสส. , มูลนิธิหัวใจอาสา) 
3. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีเน้ือหาคุณภาพสูง (premium content เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายให้เด็กและเยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย (กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ดศ. กรมประชาสัมพันธ์) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงวัฒนธรรม  

ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปช่ัน (CPI) 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้  
1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
2. การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
            รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานของเด็กปฐมวัยโดยครอบครวั ชุมชน  ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และสถาน
ประกอบการ (สธ มท. อปท. ศธ. พม. รง.) 

2. แผนงานบูรณาการการจัดการและพัฒนาการศึกษาระดับวัยเรียน/วัยรุ่น ในการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตจ าเป็นในอนาคต (ศ 21) (ศธ. รง. อก. วธ. 
ศธ. พม.  อปท. กก.) 

3. แผนงานพัฒนา ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (รง. อก.) 
4. แผนงานบูรณาการจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย  ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การจ้างงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ (รง. อก. พม. ศธ. 

มท.) 

3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
4. การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงแรงงาน 
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แผนย่อย ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  

1. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       2.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (ศธ. / มท. / อปท. / ดศ.) 
2. โครงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ (ศธ. / มท. / อปท. / ดศ. / รง. / กษ. / สคช. / ภาคเอกชน) 
3. โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ (ศธ. / มท. / กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือเป็นครูยุคใหม่ (ศธ. / มท.) 
5. โครงการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษา โดยเน้นหลักการกระจายอ านาจ (นร. / ศธ. /มท.) 
6. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้มีความสามารถพิเศษและความถนัด (ศธ. / วท.)  

(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต    2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงศึกษาธิการ  
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดโีดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  และมีความเป็นอยู่ดี (well-being)  

1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะในระดับปฐมภูมิ และการพัฒนาประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพท่ีส าคัญของคนทุกกลุ่มวัย (สธ. ศธ. วท. ดศ. กษ.) 
2. โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ท างาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุและภัยอื่น ๆ (รง.) 
3. โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนทางการคลังครอบคลุมในทุกระดับ และระบบดูแลสุขภาพระยะยาว (สธ / มท. / ประมาณปีละ 1,800 ลบ ไม่รวม

งบ อปท.) สธ. 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข  

4. การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ 
5. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

เป้าหมาย  
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นศักยภาพกีฬา 

แผนย่อย ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังน้ี  
1. การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. โครงการธนาคารอุปกรณ์กีฬาโดยภาคเอกชน (1 ธนาคารอุปกรณ์กีฬา 1 เอกชน) (อปท. ภาคเอกชน) 
2. โครงการสนับสนุนการสรรหาและพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด (ช้างเผือก sport hero) (กก.  ศธ. อปท.) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล (กก. สมาคมกีฬา ภาคเอกชน อปท.) 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา  

2. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย  1. คนไทยรักสุขภาพสามัคคีและมีความภูมิใจนาประเทศไทยสูส่ากล (คนไทยแข็งแรงประเทศแข็งแรง) 
2. กีฬาท าใหค้นไทยมีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย เคารพกฎเกณฑ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักขอโทษ 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการเสริมสร้างพลงัทางสงัคม  

แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้  
1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
2. การเสริมสร้างทุนทางสังคม  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคม  2. เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

1. การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (วธ.  พม. ศธ. อปท. สช.
กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด) 

2. การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยเพ่ือสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (วธ. กสทช. กปส. ศธ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สสส.
สถาบันอุดมศึกษา) 

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมเพ่ือคนทุกวัย (สวทน. สวทช. ศธ. พม. สธ. วช. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน (พอช.) 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มท. กค.) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงมหาดไทย 

3.   การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
4.   การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 

เป้าหมาย  

เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ  
1,000 เครือข่าย 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก  

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. ช่องทางการตลาด เครือข่าย และกติกาที่ลดความเสียเปรียบ  3. การเข้าถึงทุน  4. การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า  5. กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. ลดช่องว่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด ไม่เกิน 15 เท่า ภายในปี 2580   2. เพิ่มรายได้ของครัวเรือนในภาคเกษตร 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 
1. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (กษ. อก. ดศ. พณ. ธกส. สวพส. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ สสว. วท. ดศ. ธกส. สภาเกษตรกร) 
2. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (กษ. ทส.  สพภ. ) 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงของเกษตรกรรายย่อย  (กค. กษ. อก. พณ. ธกส.) 
4. การปรับระบบการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท้ังในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และท่ีสาธารณะ (กษ. มท. ทส. กค.) 
5. การพัฒนาระบบเอกสารสิทธิ์ท่ีดินและสิทธิการท ากินของเกษตรกร  (มท. (กรมท่ีดิน)) 
6. การแก้ปัญหาท่ีดินท ากินของประชาชนในท่ีดินของรัฐและท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์  (มท. กษ. พม.) 
7. การพัฒนาระบบตลาดส าหรับสินค้าเกษตรและการสร้างกติกาการค้าท่ีเป็นธรรม  (ดศ. พณ. กษ.  ธกส. ธ.SME กษ. พณ. อก. วท. ) 
8. การส่งเสริมและพัฒนากลไกให้เกิดการเติบโตและหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากภายในพ้ืนที่  (ธกส. กษ. กค. มท. พณ.) 
9. การพัฒนาระบบการประกันภัยผลผลติทางการเกษตร  (กษ. กค.) 

เป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการสร้างหลักประกนัทางสังคม  

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน                                                                                     4.  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
2. ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ                                                 5.  ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
3.  กลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. เพิ่มหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการสังคม ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุม    2. ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 
1. การส่งเสริมหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงานนอกระบบ  (กค. สปส. ) 
2. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม  (กค. พม. มท.) 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดสวัสดิการ  (พม. กค. สปส. สปสช.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 
4. การเพ่ิมโอกาสของเด็กด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
5. การพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  (พม.) 
6. แผนงาน พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) 

เป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงแรงงาน / กระทรวงการคลัง / กระทรวงสาธารณสุข 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู รวมทั้งสร้างใหม่ในฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้สมดุลกบัขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

5. การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

1.  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพันธุกรรมชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ (ทส.) 
2. แผนงานการจัดท าแผนที่และข้อมูลแสดงทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มทางทะเล รวมถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆ ทางทะเล การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (ทส.) 
3. แผนงานแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม (ทส.) 
4. แผนงานการลดก๊าซเรือนกระจะและการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มท. /กษ./  คค./ ดศ./ ทส.)  
5. โครงการ พัฒนาดัชนีชี้วัดด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Growth and Green Index) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้ (สศช./ ทส.) 
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(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทัง้ระบบ 

แผนย่อย ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้  
1. พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
2. เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู รวมทั้งสร้างใหม่ในฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้สมดุลกบัขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:  ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

1.  โครงการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ าแบบบูรณาการ (กษ./ คค./ มท.) 

2.   โครงการยกระดับระบบน้ าสะอาดและการดูแลระบบน้ าในชุมชนชนบท (นร./ ทส./ มท.)  
3. โครงการพัฒนาระบบน้ าชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน (นร./ ทส./  กษ.) 
4. โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ าแบบบูรณาการและครบวงจร ในพ้ืนที่ EEC (นร./ สกพอ.) 
5. โครงการฟื้นฟูแม่น้ าคูคลอง พื้นที่ลุ่มน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติและการท่องเที่ยว (นร./ มท./ กทม.) 
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(ร่าง) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
1. การพัฒนาบริการประชาชน  
2. การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
3. การปรับสมดุลภาครัฐ  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 
1. โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (ก.พ.ร../ สพร. /ดศ./สพธอ.) 
2. แผนงานเพ่ือการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐ (ก.พ.ร./ สพร. /ดศ./สพธอ.) 
3. แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ก.พ.ร/ ก.พ./ดศ./สพธอ./ สพร.) 
4. โครงการเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติกับระบบงบประมาณและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (สศช. สงป. กค.) 
5. แผนงานการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ก.พ.ร./ก.พ./ดศ./สพร/สงป./สพธอ.) 
6. โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ  

1. บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 

2. ประสิทธิภาพภาครัฐเพ่ิมขึ้น  3. ภาครัฐใช้ดิจิทัลในการบริหารงาน 
และการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น 

4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
5. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมาย  4. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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(ร่าง) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

แผนย่อย ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.แผนงานปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐ (ศธ.และทุกหน่วยงานของรัฐ ) 

2. แผนงานการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วม (ทุกหน่วยงานภาครัฐ) 
3. แผนงานสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก  (ป.ป.ช.  /อส./ศาล) 

เป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2.    การปราบปรามการทุจริต 
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(ร่าง) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

                   แผนย่อย ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
1. การพัฒนากฎหมาย                                2.    การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
2. กระบวนการยุติธรรมและการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

1. แผนงานสร้างพลวัตให้กฎหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 
2. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมายด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  กระทรวงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรมในชั้นสอบสวน  (ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม) 
4. โครงการส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการเชิงรุกในกระบวนการยุติธรรมทุกระบบเพ่ือสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และพลวัตในการอ านวยความยุติธรรม (ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม) 
5. โครงการพัฒนามาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม  (ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม) 

เป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงยุติธรรม 
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(ร่าง) แผนแม่บทประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้  
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561 – 2565) 

1. อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์ของประเทศปรับดีขึ้น 
2. ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

1. การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (ศึกษาเพ่ือพัฒนากลไก รูปแบบและเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐและประชาสังคม  (BOI มท. วช.) 
2. โครงการผู้น าหน้า (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ (สารอาหารฟังก์ช้ัน ยาชีววัตถุ เคร่ืองมือแพทย์ หุ่นยนต์ฟ้ืนฟู และบริการผู้สูงอายุฯ (สวทน.) 
3. การวิจัยและนวัตกรรมด้านความม่ันคง (เตรียมความพร้อมแห่งชาต/ิปลอดภัยทางไซเบอร์/อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) (สพร. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ) 
4. การพัฒนาบุคลากรส าหรับประเทศไทย 4.0 (สมรรถนะใช้ชีวิตในยุคศตวรรษท่ี 21/ระบบการศึกษาที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต) (ศธ. สถาบันการศึกษา พม.) 
5. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  (สวทน.) 
6. ระบบบริการสุขภาพท่ีประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม (ระบบบริการปฐมภูมิ/ระบบบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วช.) 
7. การบริหารจัดการน้ า (น้ าอุปโภคบริโภค/ลดความเสียหาย ของภัยพิบัติ/ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านน้ า)  (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) กษ. ทส. วช.) 

เป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
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ภาคผนวก 1 กฎหมายที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ตัวอย่าง 

• แผนงานปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมองค์กรชุมชนและภาค
ประชาสังคม (ภายใต้แผนย่อยด้านการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง/ แผนแม่บท (15) การ
เสริมสร้างพลังทางสังคม) 

• แผนงานการจัดท ากฎหมาย/แก้ไขกฎหมายและมาตรการเพ่ือการกระจาย
การถือครองที่ดินและการจ้ากัดการถือครองที่ดิน รวมถึงการใช้ประโยชน์
ที่ดินสาธารณะ (ภายใต้แผนย่อยด้านการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า/ 
แผนแม่บท (16) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 

• แผนงานการสร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับกลุ่มแรงงาน โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม (ภายใต้แผนย่อยด้านระบบสวัสดิการและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ/ แผนแม่บท (17) การสร้าง
หลักประกันทางสังคม) 

• โครงการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ... (ภายใต้แผนย่อยด้านสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ/ แผนแม่บท (18) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

ภาคผนวก 2 กลไกการขับเคลื่อนและบรหิารจัดการ 

ตัวอย่าง 

• แผนงานการวางระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม (ภายใต้
แผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม/ แผน
แม่บท (1) ความมั่นคง) 

• แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและเอกภาพของส่วนราชการไทยในการ
ขับเคลื่อนการต่างประเทศ (ภายใต้แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ/ แผนแม่บท (2) การต่างประเทศ) 

• โครงการจัดต้ังกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง (ภายใต้แผนย่อยด้านการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ/ แผนแม่บท (6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ) 

• แผนงาน การจัดต้ังส านักงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหา
ความยากจน (ภายใต้แผนย่อยด้านกลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ/ 
แผนแม่บท (16) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 

ภาคผนวก 



nscr.nesdb.go.th 55 วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2561 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับในช่วงระยะ 5 ปีแรกของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 70,000 บาท/คน 

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อ
ประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด               จาก 22 เท่า เป็น 20 เท่า  ลดลง 

การกระจายศูนย์กลางความเจริญ ผ่านการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ  

โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และดิจิทัล มีบริการภาครัฐตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง รวดเร็ว สะดวก โปร่งใส โดยระบบการท างานแบบดิจิทัล  

ลดต้นทุนการท าธุรกิจในพื้นที่ จากร้อยละ 7.5 เหลือประมาณร้อยละ 5 -7  

 แผน 11 แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15 
 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ % 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.4 5.0 5.0 5.0 5.0 

 - เกษตร -1.1 3.8 3.0 3.0 3.0 
 - อุตสาหกรรม 2.7 4.6 4.8 4.8 4.8 
 - บริการและอื่น    4.4 5.4 5.3 5.3 5.3 

 สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ สิ้นแผนฯ) กรณีเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 - เกษตร 6.1 5.7 5.2 4.7 4.3 

 - อุตสาหกรรม 33.7 32.8 32.4 32.1 31.7 

 - บริการและอื่น    60.1 61.5 62.4 63.2 64.0 

 ผลิตภาพการผลิตรวม  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1.8 2.4 2.6 2.7 2.8 

 - เกษตร -0.3 1.2 1.0 1.2 1.3 

 - อุตสาหกรรม -0.3 2.2 2.4 2.4 2.5 

 - บริการและอื่น    2.7 2.7 3.0 3.0 3.2 

 ที่มา สศช. 

มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยแบบติดเตียง และมีอายุยืนแบบที่ยังสามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้จาก 66 ปี เป็น 68 ปี 

คนไทยทุก 1 ใน 3 คนจะได้รับบริการสุขภาพคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล 

มีอากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อการใช้ชีวิต  

โดยจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเกือบคร่ึงนึงของประเทศ มีก๊าซเรือนกระจกลดลง 

แรงงานนอกระบบได้รบัการดูแลคุ้มครองเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18  

เป็นร้อยละ 25 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด 
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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 
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พื้นฐาน 
แก้ไข 

ปัญหา 

ยก 
ดูแล 

และ 
ระดับ 

รอง 

เติบโต 
การ 

อย่างยั่งยืน 
เป็นระบบ 

รับ 
รายได ้
สร้าง 
ให ้
ประเทศ 

 ประเด็น  

การท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ 

14 

15 

EEC+SEC 

การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส ์

12 

13 

สภาพ 
แวดล้อม

รัฐ 

6 
สังคม 
สูงวัย 

7 
คนและ

การศึกษา 

8 
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

9 
บริการ 
สาธารณ 

สุข 

10 
กระจาย

ศูนย์กลาง
ความเจริญ 

11 

ต าบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

1 

แก้ไขปัญหา
ความมั่นคง

เร่งด่วน 
2 

แก้ปัญหา
ทุจริต 

3 

บริหารจัดการ
มลพิษ 

4 

การท างาน
ภาครัฐ 

5 

15 
 ปีแรก 

เร่งด่วน 
5 
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แผนแม่บทประเด็น  
2. การต่างประเทศ 3. การพัฒนาการ

เกษตร  
4. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต  

5. การท่องเที่ยว  
6. การพัฒนาพ้ืนที่และ

เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
7. โครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบโลจิสติกส์  
และดิจิทัล  

8. การพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

9. เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

10. การปรับเปล่ียน
ค่านิยม  

และวัฒนธรรม 

 12. การพัฒนาการ
เรียนรู้  

13. การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

14. ศักยภาพการ
กีฬา 

15. การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม  

16. การการพัฒนา 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

17. การสร้าง
หลักประกัน 
ทางสังคม 

18. การสร้าง
การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

19. การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ  

20. การพัฒนาบริการ
ประชาชน และการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ  

21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

22. การพัฒนากฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม 

23. การวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 

11. การพัฒนา
ศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิต 

1. ความม่ันคง  

การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ 

EEC 

การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพ 

สภาพแวดล้อมรัฐ สังคม 
สูงวัย คนและการศึกษา 

เศรษฐกิจฐานราก 

กระจายศูนย์กลาง
ความเจริญ 

บริการ 
สาธารณสุข 

แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงเร่งด่วน 

ต าบลมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

แก้ปัญหาทุจริต 

บริหารจัดการ
มลพิษ 

การท างานภาครัฐ ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นแผนแม่บทฯ และ
ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก 

ก ข ค ง จ 

ฉ 

ช 

ซ 

ฌ ญ ฎ ฑ 

ฐ 

ณ 

ฒ 
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หน่วยงานฯ  
ของบประมาณ
ตามปกต ิ

    ปี 63             64                 65 
640,000 ลบ.   665,000 ลบ.   694,000ลบ. 

การประมาณการเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลัง ปี งปม 62 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561) 
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แผนงาน/ โครงการ ส าคัญ  
(Flagship Project) 

ทีส่อดคล้องกับประเด็นเร่งด่วน 15 
ประเด็น ใน 5 ปีแรก 

แผนงาน/ โครงการ ส าคัญ (Flagship Project) ในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ 

แผนงาน/ โครงการของทุกหน่วยงาน ที่สอดรับหรือสนับสนุนแนวทางการพัฒนา 
ในแผนแม่บทฯ 23 ฉบับ 

การจัดล าดับความส าคัญ แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงานในระยะต่อไป 

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) วาระที่ 4 

ธ.ค. 61 ม.ค. 62 

   จัดท าแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนา
เร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติให้
สมบูรณ์ และ จัดท ารายละเอียดค าขอ งปม. ร่วมกัน 
(คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ /หน่วยงาน
เจ้าภาพ / สงป. /สศช.) 

ก.พ. 62 

น าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บท ฉบับสมบูรณ์  
และ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนฯ  

ต่อ ครม. พิจารณา 

น าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บท  
ฉบับสมบูรณ์ และ 15 ประเด็นการ
พัฒนาเร่งด่วนฯ ต่อคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา 

    จัดท า (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ (สมบูรณ)์ 
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(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) วาระที่ 4 

1. ขอความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ และมอบหมายให้ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด าเนินการปรับ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับให้มีความ
สมบูรณ์และครอบคลุม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทฯ (รวมทั้งแผนย่อย) แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/
โครงการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาความครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อไป  

2. มอบหมายให้ส านักงานฯ ประสานส านักงบประมาณในการน า (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับไปประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563  

3. ขอความเห็นชอบในหลักการการก าหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น และมอบหมายให้ส านักงานฯ 
ประสานคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงบประมาณ ในการด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาพร้อมกับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ  
23 ฉบับ (สมบูรณ์) ต่อไป  

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (กบภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และ
คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ทั้ง 6 คณะ รับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ปรับ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 

มาตรา 13 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแมบ่ท
หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูป
ด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปด้านนั้นโดยเร็ว 
โดยน าความมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ 


