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ธันวาคม 2563 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นต้องรู้ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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2560 

มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 คร้ัง 
เร่ืองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

มีนาคม 2563 

รายงานสรุปผล 
การด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 

(เล่มแรก)  

เมษายน 2563 กันยายน 2563 ตุลาคม 2561 เมษายน 2562 

ประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 - 2580) 
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ 

ประกาศใช้  
แผนแม่บทฯ 
(2561 - 2580)  

2564 - 2565 

ปูพ้ืนเพ่ือเตรียมการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ 

มติ ครม. วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัต ิ

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการต่อไป 

ปีงบประมาณ 2565 

ช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่าน 

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565 

โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญที่มีความ

เร่งด่วน แผนงานบูรณาการ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  

เป้าหมาย 
ปี 2565 

ธันวาคม 2560 

การเตรียมความพร้อม 
การขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 

• การจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ 

• วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา
ประเทศ เพ่ือยกร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญ 
คือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 

มติ ครม. วันท่ี 29 กันยายน 2563 
เห็นชอบโครงการส าคัญ 571 โครงการ มติ ค.ร.ม. 5 พฤษภาคม 2563 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2561 

ปีงบประมาณ 2562 

ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565) 
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หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
และมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โดยหน้าที่และอ านาจของกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีสาระส าคัญดังนี้ 

“มาตรา 44 กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม” 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. แผนสามระดับ 
2. การจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
3. การติดตามและประเมินผล 
4. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ ต้องความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ :  
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้าน …  

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... 
แผนพัฒนา...  หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
ทั้งน้ี ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง 
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 
19. การบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

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

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z 

Y2 

Y1 

X โครงการ/ การดําเนินงาน 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวชี้วัด 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย 
…… 37 

เป้าหมายประเด็น 
 

23 
แผนแม่บทฯ 

39 
ตัวชี้วัด 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เป้าหมายย่อย 

 

163 
ตัวชี้วัด 
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

2561  
-  

2565 - GDP การท่องเที่ยวตอ่ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP  
รวม เป็นร้อยละ 45 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดชันีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 25 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ร้อยละ 50 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน 

-   GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 28 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม  
เป็นร้อยละ 55 

-   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน 

2566  
-  

2570 

2570  
-  

2575 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 30 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน 

2576  
-  

2580 

1 

2 

3 

4 
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา 
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แผนแม่บทฯ  
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตการเรยีนรู้ 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืนการจดัการน้ํา 
19. การบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  



nscr.nesdc.go.th 11 ธันวาคม 2563 

กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์  

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

จัดท าโครงการและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านแผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมุ่ งเน้นการ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

Policy  
Implementation 

Policy  
Advocacy 

Policy  
Formulation 

Policy 
Monitor and  
Evaluation 

1 

2 

3 

4 

5 
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พระราชบัญญัต ิ

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  

“การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เป็นโรคอุบัติใหม่ที่
คาดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  

ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการประเมินสถานการณ์และวิเคราะหผ์ลกระทบของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในมิติต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้
เกิดการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความจ าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท 

ตามมาตรา 10 วรรค 4  
การพิจารณาทบทวนความจ าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World) 

วิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น 

สังคมสูงวัย 

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

การเข้าสู่โลกดิจิทัล 

โควิด-19 และโรคระบาด/ 
อุบัติใหม่อื่นๆ 

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางสุขภาพ 

งานในอนาคต 
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 

สงครามการค้า 

การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจของโลก 

การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของโลก 

กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เทคโนโลยีทางกายภาพขั้นสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน 

แนวคิดชาตินิยม 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว 

แต่โควิด-19 ไม่ใช่ความเสี่ยงเดียวที่เราก าลังเผชิญ 
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สรุปผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 

ผลกระทบระยะสั้น ผลกระทบระยะยาว 
 การเร่งข้ึนของการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital 

Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาท 
มากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบริโภค แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ และรูปแบบการท างาน 

 การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์/ 
การกีดกันทางการค้า 

 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก 
 การให้ความส าคัญต่อความม่ันคงทางสาธารณสุข 
 สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจมหภาค 

 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราดอกเบี้ย 

 3 High: อัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้
ภาคเอกชน  

 การลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 การหดตัวของเศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลก 
 ความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น 
 จ านวนและความรุนแรงของปัญหาความยากจน

เพ่ิมสูงขึ้น 
 การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษาและเศรษฐกิจทวีความรนุแรง 
 ความไม่เพียงพอของระบบการคุ้มครองทางสังคม 
 ปริมาณการสร้างขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะ

พลาสติกและขยะติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้น 

 ความส าเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19  
 ความพร้อมของไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย  

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวิกฤต 
 ความเป็นมิตรของคนไทย 
 ความต้องการชองตลาดโลก – อาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ

ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place) 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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ยุทธศาสตร์ชาติ และ โรคอุบัติใหม่ 

แผนแม่บท 1..............23 
(2561 – 2565) 

แผนแม่บท 1....................x 
(2566 – 2570) 

ทบทวน 
ทุก 5 ปี 

ม.11 
COVID-19 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
(2564 – 2565) 

โครงการ
เงินกู้ฯ 

โครงการ 
Flagship 
งปม. 64 

โครงการ 
Flagship 
งปม. 65 

แผนปฏิบัติราชการ 

Ends 

Ways 

Priority Focus 
Areas 

Means 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามสถานการณ์ ม.10 

Contingency Plan 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ   
(2561 – 2580) 

วาระที่ 4.1 ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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ประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

เป้าหมายส าคัญ คือ“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท ากลุ่ม
เปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ 
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
(Economic Transformation)”  

ในห่วงปี 2561-2565 การด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติยังคงขับเคลื่อนโดย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 

เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปจากการระบาดของ 

โควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม  

จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้สามารถ“ล้ม
แล้วลุกไว” (Resilience) โดยจัดท า
แ ผ น แ ม่ บ ท เ ฉ พ า ะ กิ จ ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 
2 5 6 5  เ ป็ น แ ผ น ร ะ ดั บ ที่  2 
เช่ น เดี ย วกั บแผน แม่บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
 

มีการทบทวนแผนแม่บทฯ ทุก 5 ปี ตามมาตรา 11 
พรบ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกหรือประเทศ ซึ่งอาจ
มีการปรับลดหรือเพิ่มประเด็นแผนแม่บทฯ 

เป็นโครงการที่สามารถตอบเป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (พ.ศ. 2564-2565) 
และสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

โครงการส าคัญประจ า 
ปีงบประมาณ 2565  

ทั้งหมด 571 โครงการ 

โครงการส าคัญรองรับ 
การพัฒนาประเทศ    

321 โครงการ 

X 
โครงการส าคัญตาม 

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ   
250 โครงการ    

X 

ทั้งนี้  มาตรา 10 วรรค 4 บัญญัติ ให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ 
หากเกิดกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อประเทศ และ
แนวทางในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไม่
รองรับการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาจัดท าแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อีก 
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การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion 

 กรอบหลักการและแนวทางในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19 

 ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ 
 ผลการศึกษาของ UN เรื่อง COVID-19 

Socio-Economic Impacts of COVID-19 
ที่มีต่อประเทศไทย 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สําคัญของโลก 
(Mega Trends)  

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

พ.ศ. 2564-2565 

 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
 มีประเด็นท่ีจําเป็นต้องเร่งดําเนินการเพ่ือรองรับผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต หรือมุ่งเน้นให้ความสําคัญเพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ 

ภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

หลักการการพิจารณาแผนแม่บท 
และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

Priority Focus Areas 
1 2 

3 

4 

 ความสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลา 

กรอบแนวคิดประเด็นการพัฒนาที่ตอ้งให้ความส าคัญในปี 2564-2565 ส าหรับแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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หลักในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน  

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลัก

และเมืองรอง 

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 1 ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถ่ิน  

แนวทางการพัฒนา  

พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  
(Transform) 

ส่งเสริมการจ้างงานใหมโดยเฉพาะในระดับ
พ้ืนที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ พัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานที่ครอบคลุม จับคูค่วามต้องการของผู้
หางานกับผู้จ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ 
ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต 
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้  

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตทีม่ีผลิตภาพสูงกว่า  
และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนากลไกการติด 
ตามประเมินผล  ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมาย 

เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู่
ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก
ขึ้นในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ช่วย SMEs ส่งเสริมการระดมทุน และ
สนับสนุนเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาและ
ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณการ
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน 
SMEs 

สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่  

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก 
เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  พัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ 

เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแตล่ะ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ 
เพ่ิมศัยภาพและบทบาทหน้าของท้องถิ่น  
และยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที ่

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)  
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลีย่นแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลีย่นไป 

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

ครบวงจร 

2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

2.3 การยกระดับภาค 
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเนน้

คุณภาพ 

2 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  

(Transform) 

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย  

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ  

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ 
บริการทางการแพทยแบบครบวงจร  

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบ ใหมุ้่งเน้นที่เชิงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ 

เพ่ิมความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว 
โดยเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า  

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะ
ในการสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยง
อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 

สร้าง Market Platform ให้กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาด
และผู้บริโภคได้โดยตรง  

ภาคการเกษตรพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ  

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
การเกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมก าลัง
การผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้ง
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและ
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ใหพ้ร้อม
ส าหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่  

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม ่

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)  

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม 

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ  

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต  

3.1 การพัฒนาทักษะ 
แรงงานและการเรียนรู ้

3 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  

(Transform) 

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่
ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ 
และปรับศักยภาพแรงงาน ใหเ้หมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะทีห่ลากหลายมี 
ความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสู่วิธีการท างาน 
หรืออาชีพใหม่ ปรับรูปแบบการเรียนรูแ้ละ 
พัฒนาทักษะ และส่งเสริมทักษะชีวิตที่จ าเป็น 

ริเร่ิมด าเนินการปฏิรูประบบการผลิตก าลังคน
ทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้
เชื่อมโยงกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากรให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ ผลักดันใหแ้รงงาน 
เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้
ตรงจุด รวมทั้งริเร่ิมออกแบบหลักประกันทาง
สังคมที่รองรับรูปแบบการท างานในอนาคต  

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมใหม้ี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/โครงการ
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมการ เกื้อกูล
ระหว่างกัน และเชื่อมโยงครอบคลุมคนทุก
กลุ่มอย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับ 
ความยั่งยืนทางการคลัง 

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
โรคระบาดตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งวงจร 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม 

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การขยายการให้บริการ ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพเชิงป้องกันใหป้ระชาชน 

ศึกษาแนวทางด าเนินการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา  
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การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)  
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลส าเร็จ 

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

4.4 การเสริมสร้างความม่ันคง           
และบริหารจัดการความเสี่ยง  

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้      
และนวัตกรรม  

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล  

4 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  

(Transform) 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้าง
พื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์ 
จากโครงเสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค 

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ 
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ  

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน  

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท 
และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ิมจ านวนและ
คุณภาพบุคลากร 

ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านการ 
จัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิต ิ

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
พ้ืนที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม  

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้าง
รายได้ รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมี
ส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ 
แก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา  
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แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเช่ือถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม  

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภาษีอากร สหกรณ์ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองท่ีดินและการแก้ปัญหาท่ีดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ การป้องกัน 
และรักษาโรคติดต่อ การบริหารบุคลากรทางสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุข  
เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพกายและจติ การควบคุมและป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข การด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองคก์รทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันตวิิธี ความม่ันคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดนิ การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนก าลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอ านาจ 
การปกครองท้องถิ่น 

การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคบัต่าง ๆ  ระบบอนญุาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศกึษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย 
และการเข้าถึงกฎหมาย 

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ 

การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม ความเป็นธรรมในสังคม  
การคุ้มครองผู้บริโภค เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
การส่งเสริมสถาบันครอบครัว การรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ 

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลงังานทางเลือก 
 

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม 

กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา หลักสูตร ตํารา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา  
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  
การสอนแบบสื่อทางไกล 

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการท่ีดี  
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย 
ในการดํารงชีวิต 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

หมายเหตุ  (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 62  โดยมีระยะเวลาจัดท าแผนฯ  2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันท่ี 30 มิ.ย. 63 
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ความเป็นมา 

ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏริูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้ 

กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญ  
(Big Rock) / ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสําคัญ พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการเสนอกฎหมาย 

ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  

พิจารณาความเห็นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
ชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ระยะเวลาการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
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1 ด้าน 
การเมือง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง ตลอดจน

เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์ความ

เป็นประชาธิปไตย 

ของประเทศไทย 
(สถาบันพระปกเกลา้:  

ปี 2562 = 58.41 คะแนน) 

63 65 

Democracy Index 
(the Economist Intelligence Unit: 

 ปี 2562 = 6.32 คะแนน ) 

6.75 7 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่ ง เสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

3.  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

4.  การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

5.  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
     เพ่ือการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน กกต. 

สถาบันพระปกเกล้า 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุก
ระดับ โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม 

- การผลักดันร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. …. 

- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน ์ออฟไลน์ และพื้นที่ 
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- บูรณาการการท างานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน 

- ศึกษาและจัดท าข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

- บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน
ข้อเสนอดังกล่าว 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองท่ีดี การเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งข้ันต้น (Primary Vote) 

- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญท่ียึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 

- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญท่ีสามารถน าเสนอผลกระทบท้ังเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ  

010102 

200301 
200302 

210101 

010102 
010103 

010102 
010103 

010103 

1 
ด้านการเมือง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้าน 
การบริหาร 
ราชการ 
แผ่นดิน 

2 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการของภาครัฐ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ : ปี 2562 = ร้อยละ 84) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85* 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ

น านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ

จัดล าดับขององค์การ

สหประชาชาติ 
(The United Nation : 
 ปี 2561 = อันดับ 73) 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา 

สูงสุด 60  
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา 

สูงสุด 50  
อันดับแรก 

* ขอแก้ไขข้อมลูจากเล่มเอกสาร 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

200101 080102 
1.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
 การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

2.  จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี 
 ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม 

 สถานการณ์ 

ก.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง 
 รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 

(Adhoc) 
 การมอบอํานาจการจัดส่วนราชการ 
 การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล 
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาํหรับบริการภาครัฐ  
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

200501 ส านักงาน ก.พ. 

3.  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ 
 ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี  
 และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม 
     หลักคุณธรรม 

 เปลี่ยนระบบการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

 ดําเนินการจัดทําเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของตําแหน่ง
ระดับสูงท่ีสําคัญ(Role Clarification)  

 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 สํารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน 
 พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 
 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจา้หน้าที่ของรัฐ 
 พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางาน

ภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจดัระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

200301 
200302 

150101 

4.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่  
 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการทํางานท่ีเน้นการบูรณา
การ/เช่ือมโยงการทํางานของหน่วยงานในพื้นท่ี  

ส านักงาน ก.พ.ร. 
 พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

ในจังหวัดท่ีมีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน 
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ทํางานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง  

200101 
200301 
200501 

5.  ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ 
 การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า  
 โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

 พัฒนาระบบสนับสนุนจดัซื้อจดัจา้งภาครัฐเปน็แบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน 
 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจดัซื้อ จัดจ้างและการผกูพัน 
 งบประมาณให้รวดเร็วคลอ่งตัว 
 เช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงาน

ตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรมบัญชีกลาง 
 กําหนดกลไกการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์  
 จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ

ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)  
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคช่ันสนับสนุน  

(Shared Application Enabling Services)  
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่   

(Big data)  ภาครัฐ และการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

200101 

220101 

2 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้าน 
กฎหมาย 

3 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านกฎหมาย 
ลดภาระและอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
 อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ 

 ทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด

 ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่

 ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยี

 มาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

4.  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

5.  จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- น าผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต  
 จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
- ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็น 
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรงุกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ 
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน 

- มีการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพนิัย 
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเปน็เรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบงัคบัการให้เปน็ไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมาย แนวทางการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ  
พิจารณาน าเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการพฒันาระบบการให้บริการประชาชนผา่นระบบการให้บริการอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเปน็เรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดให้มีกลไกเพื่อท าหน้าที่รับผดิชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาเปน็เรื่องดว่น 
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพจิารณาเปน็เรื่องดว่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดท าแผนงานหรือโครงการเกีย่วกบัการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ 

ส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ก.ยุติธรรม 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

220101 

220101 

220101 

220101 
220102 

220101 
220103 

3 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้าน
กระบวนการ 
ยุติธรรม 

4 
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ได้รับความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
    ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

2.  การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

3.  การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 
    ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

4.  ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 

5.  การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม  
    และการสอบปากค าในการสอบสวน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

สภาทนายความ  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ส านักงานศาลยุติธรรม  

ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจท่ัวประเทศ 
- พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ 
- เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล

การด าเนินโครงการ 
- สร้างช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ 

- จัดท าระบบการปล่อยช่ัวคราว 
- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เคร่ืองติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

และพัฒนาระบบก ากับดูแล 
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท างานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยี  
และประกาศให้สาธารณชนทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

220102 
220201 

220201 

220201 

220201 

220201 

- ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า/พัฒนาและเช่ือมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

- จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ  

และติดตามประเมินผล  
 

4 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้าน 
เศรษฐกิจ 

5 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ยกระดับศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ 

(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.66) 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ

นานาชาติ (International Institute for 
Management Development: IMD)  

(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 29) 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  

ของประเทศแรกที่ได้รับ 

การจัดอันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  

ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด 

2. กระจายความเจริญและ 
ความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  

(Gini Coefficient) ด้านรายได้ 
(สศช. : ปี 2562  อยู่ที่ 0.420) 

ลดลงเหลือ 0.41 ลดลงเหลือ 0.41 

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ 

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ  
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for 

Management Development: IMD) 
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 23 ของโลก  

อันดับ 2 ของอาเซียน) 

อยู่ในอันดับ 2 

ของอาเซียน 

อยู่ในอันดับ 2  

ของอาเซียน 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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เพ่ือเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน 3 ล้านราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ

 ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading / 
Investment Center) 

5.  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง 
 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- ปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจ าหน่าย 
- ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง

เหมาะสม  
- พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร  
- พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร  
- สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)   
- ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้

ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ก.เกษตรและสหกรณ์  

ก.การท่องเท่ียว 
และกีฬา 

สสว. 

- เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model  
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- ส่งเสริมด้านที่พัก  
- เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า  

- พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  
- ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ 
- อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ  

- ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัรในการสร้างผูป้ระกอบการ 
- ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออกจากระบบการศกึษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการ 
- สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

ก.พาณิชย์ 

ก.การอุดมศึกษาฯ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

040101  

030301 
030401 
030501 
030502 
030601 

160201 

040201 

050101 
050102 
050301 

050302 
050303 
050401 

080101 
080302 

230301 

090102 
090202 
090302 

190202 
190203 

220102 

200101 

110401 
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- ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs  
- ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
- พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
- เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs  
- พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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6 ด้าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. เ พ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ ไ ด้ตาม
เป้าหมาย 

2.  การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ัง
รายจังหวัด 

3.  การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

4.  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก.มหาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- การจัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน 

- หยุดยั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ในที่ดนิป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 
- เพิ่มและพัฒนาปา่อนรุักษ ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่วกบัการครอบครองหรือใช้ประโยชนท์ี่ดินป่าไม้ของ

รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเปน็ธรรม 
- พัฒนาการใช้ประโยชนผ์ลิตผลและการบริการจากปา่ไม้และอตุสาหกรรมปา่ไม้ทั้งระบบ 

- เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถ่ิน 
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ า

ระดับชุมชนหรือระดับต าบล 
- จัดการน้ าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด าริ บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า 

และพลังงานอย่างบูรณาการ  
- ถอดรูปแบบความส าเร็จจากการท างานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย 

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ 

- เพิ่มกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต

ควบคุมมลพิษ  
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ 
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เม่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด 
- ก าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

180102 
180501 

180201 220101 

180401 

190101 
190202 

180301 
180501 

040101 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก.มหาดไทย 

6 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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7 ด้าน 
สาธารณสุข 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านสาธารณสุข 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

 
 2.   การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย    

3.  การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล 
ท่ีบ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

ก.สาธารณสุข  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- พัฒนาสถานท่ีท างานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 

- การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
- พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล  
- ขับเคลื่อนมาตรการรวมท้ังภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

- การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการท างานความม่ันคงด้านสุขภาพ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ 
- การจัดท าแผนบูรณาการเพ่ือการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.  การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว 
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

4.  การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ก.สาธารณสุข  

ก.สาธารณสุข  
- ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง 
- พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคสว่นต่างๆ 
- พัฒนาและเร่ิมใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวตักรรมท่ียั่งยืน 
- ขับเคลื่อนการด าเนินการท่ัวประเทศ 

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง 
- จัดท า “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

ของประเทศไทย 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

ก.สาธารณสุข  
-  ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ

ประเทศระดับต่าง ๆ 
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

 

130101 
130401 

110501 

170101 
170201 

130101 
130401 
130501 

200302 150101 

7 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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8 ด้าน 
สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากน้ี ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร 
 เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ 
 การจัดการ Fake News 

2.  การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินการ 
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
- การอบรมพัฒนาบุคลากรดา้นประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล 

- การด าเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี 

- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับการก ากับ เฝ้าระวัง Fake News 
- น าระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการด าเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake 

News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก 

- ปฏิรูปการก ากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 

- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น  
- ก าหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ

รับผิดชอบต่อการผลิตและก ากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ  
- ก าหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็น

ตัวชี้วัดหนึ่งที่น ามาประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด และเป็นธรรม 

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

010201 
010301 

200101 
200401 

100301 010301 200301 

3.  การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ก.การอุดมศึกษาฯ 

- การปลูกฝังให้เกดิการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา , ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยด าเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดท าเนื้อหาของ
สื่อส าหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

- การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

- การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงดา้นการสื่อสารในยุคดจิิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

010201 
100301 

120101 

8 

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



nscr.nesdc.go.th 41 พฤศจิกายน 2563 

9 ด้าน 
สังคม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน 
   รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ 
   ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

2 .  ผลักดันให้มี ฐานข้อมู ลทางสั งคมและคลั ง 
    ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ 
     และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม 
    ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ 
    คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
    ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

4. การสร้างกลไกท่ีเอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

5. การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

110501 

110101 

170201 

150101 

160202 

ก.การคลัง 

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพื่อให้แรงงาน    
  ในระบบมีรายได้หลังเกษียณท่ีเพียงพอ  
- ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่วมกันศึกษา 
  แนวทางปรับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนใน 
  สัดส่วนท่ีเหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อ  
  วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)  

- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ 
  ในระดับพื้นท่ีจากข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บอยู่แล้ว  
- วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง 
  กลุ่มเป้าหมาย  
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล  
- ออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ก.มหาดไทย 
 

ก.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

- ปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖  
- วางระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลคนพิการท่ีข้ึนทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเช่ือมโยง 
  การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

ก.มหาดไทย  - จัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ... 
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนท่ีมีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน   

- น าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจ าเป็น 
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน  
  รูปแบบที่เหมาะสม 
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล 

ด้านสังคม 

ส านักงาน คกก. 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 

ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการจัดสรรสวัสดิการ และได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

9 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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10 ด้าน 
พลังงาน 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานของประเทศ 

อับดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน Energy 

infrastructure 
(International Institute for 
Management Development  
(IMD) : ปี 2562 อันดับที่ 25) 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรกที่ได้รับการ

จัดอันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัด

อันดับทั้งหมด 

ค่าความเข้มข้น 
การใช้พลังงาน  

(Energy intensity) 
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท) 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน : ปี 2562 = 7.54 
ktoe/พันล้านบาท) 

7.50 
พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/

พันล้านบาท 

7.40 
พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/

พันล้านบาท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านพลังงาน 
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

1. ศูนย์อนุมั ติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง  

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 

200101 

200101 

070201 
070202 

070201 
070202 

070201 
070202 
070203 
070204 

ก.พลังงาน 

ก.พลังงาน 

สกพอ. 

ก.พลังงาน 

ก.พลังงาน 

- จัดตั้งเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ 
เพื่อด าเนนิการอนมัุติอนญุาตแบบเบด็เสร็จ 

- ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล 
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48  กฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน 

- ปรับปรุงแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ

ไฟฟ้า 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมกา๊ซธรรมชาติ  

- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑท์ี่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ (New S-Curve) 

- จัดท าแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถด าเนินการไดท้ันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

- ก าหนดกลไกและหนว่ยงานเจ้าภาพที่จะด าเนนิงานผลักดนัและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต  

- จัดท าแนวทางและขั้นตอนดา้นการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

- การด าเนินการกจิกรรมน าร่อง/ด าเนนิการ 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน 
- การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลังงาน 
- การด าเนินการจัดตัง้ศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

10 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

070201 
070202 

070201 
070202 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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11 ด้าน 
การป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยดีขึ้น  

(Corruption Perceptions Index: CPI) 
( Transparency International : ปี 2562  

36 คะแนน) 

คะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต  

อยู่ที่ 40 คะแนน 

คะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต  

อยู่ที่ 45 คะแนน 

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ

ประเมิน ITA  
(ส านักงาน ป.ป.ช. ปี 2563 ร้อยละ 13.19) 

 

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนขึ้นไป) 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต  

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน 
การต่อต้านการทุจริต  

2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
ไร้ผลประโยชน์ 

5.  พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและประเด็นท่ี
ต้องแก้ไข 

- ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
- ผลักดันให้กฎหมายท่ีแก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก  

- ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน  

สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ  
- ก าหนดแนวทางและการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  
- การติดตามประเมินผล เพ่ือการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
- มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล 
- จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม 
-  เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล 
- จัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
- จัดท าและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ 
- หน่วยงานที่มีหน้าท่ีตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  

210101 
210102 

210102 

210102 
210201 

210102 
210201 

210102 

11 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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12 ด้าน 
การศึกษา 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านการศึกษา 

12 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

110201 

120101 

110401 
110402 

1.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

2.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
  ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน  
 ศตวรรษที่ 21 

3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู     
    และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ก.ศึกษาธิการ 

ก.อุดมศึกษาฯ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน  
- สนับสนุนนวตักรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนท่ี และต้นสังกัด  
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย

อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
110401 
110501 

150201 

110301 
110402 

4.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ  
     ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ 
 จ้างงานและการสร้างงาน 

ก.ศึกษาธิการ 
- จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ

คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน

และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 
- ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 

120101 

5.  การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
 ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
 ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

ก.อุดมศึกษาฯ 

- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณป์จัจุบัน และก าลังการผลิตของสถาบนัอดุมศกึษา
ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศกึษา 
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบนัอดุมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน

ของสถาบันอุดมศกึษา 
- ติดตามและประเมินผล  

120101 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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13 ด้าน 
วัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย  
 ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ 
 กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ 
 ขับเคล่ือน  

2.  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
 ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ  

 
ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน)  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
- พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาให้ออกมาเป็น

คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมท่ีจับต้องได้ ในระดับพ้ืนท่ีและระดับบุคคล 
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพ่ือใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต

สื่อท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเน่ือง 

100101 
100301 

050101 
050102 

010102 

- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน

ทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของคนแต่ละพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ  
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี

ให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ  
- ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานท่ี เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ

ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม  

3.  การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ 
 สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง 
 กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง 
 โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  
- การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน

และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค  

130101 
130201 
140101 140201 
140301 

กระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

160101 
160201 

110101 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคน 
 ของประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)  

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce 

Ecosystem  
- การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง  170101 200401 

5.  การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร 
  ของประเทศ 

- พัฒนาทักษะดิจทิัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
- พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลทีมี่ลักษณะพิเศษตามบริบทของพ้ืนที ่ 

ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ 
- พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ  ให้กับคนทุกกลุ่มวัย  
- พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรูส้ าหรับคนทกุช่วงวัย  
- จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ  
- พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกจินอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดมทุน  

การเชื่อมโยงเครือข่ายธรุกจิ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่  
- พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ใหก้บัครอบครัวลูกหลานทีมี่ศักยภาพในชุมชน  
- การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

080101 
080202 

110301  
110401 
110501 

120101 200501 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

13 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกนั  
โดยก าหนดเป็นประเด็นบรูณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได ้7 ประเด็น ดังนี้ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



nscr.nesdc.go.th 52 พฤศจิกายน 2563 

วาระที่ 4.1 

 รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง 
ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย 1 3 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่

ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

1. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 4 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2 
ด้านเศรษฐกิจ 5 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

2. 
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 

3. 
ปรับปรุงแก้ไข พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 

4. ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

5. ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

6. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

7. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

1. ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 

7 ด้านสาธารณสุข 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 

ผลการด าเนินการ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
จ านวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายท่ีควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านสังคม 9 
1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 
39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมายอ่ืนที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน 

ด้านพลังงาน 10 
1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธรุกิจ Energy 

Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 
3. ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและการตั้งงบผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 
4. ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจดัจา้งมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางวา่ดว้ยการ

จัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟ
กับระบบของฝ่ายจ าหน่าย 

5. ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี 

6. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย 

7. ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 
8. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 11 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554 
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 
4. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริม

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
5. ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้

ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สนิและหนี้สินของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม 

8. ร่าง พระราชบัญญัติว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. 

9. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

10 ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

ด้านการศึกษา 12 
1. ร่างพระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 13 

1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคน  พ.ศ..... 

 รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง 

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
จ านวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายท่ีควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ ผลการด าเนินการ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. แผนสามระดับ 
2. การจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
3. การติดตามและประเมินผล 
4. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีปี 46      
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ ในแต่ละปี  

ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งตา่ง ๆ  งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ 
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 

• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน 

• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีฉบับที่ 2 ปี 62 
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ  

ในช่วง 5 ปี ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ไม่ใช่งบประมาณ 

ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ  

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

Y 

Z แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 
เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่จัดท าขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่
การปฏิบัติ โดยต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย  
1 แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) 

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ   
• มี ผล ผู กพั นกั บห น่ วยงานของรั ฐที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม น้ั น  ร วมทั้ ง  

การจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณต้องสอดคล้ องกั บแผนแม่ บทฯ ด้ วย 
(มาตรา 10  พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560)  

• ในกระบวนการจั ดทํ า ไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงานเจ้ าภาพและการก าหนดโครงการ 
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพ่ือเป็นแผนระดับท่ี 3 หลัก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับท่ี 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ... 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

• จัดท าตามความจ าเปน็ 
- กรณีกฎหมายบัญญัติใหจ้ัดท าแผนปฏิบัติการด้าน....  
- กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญตัิ จะต้องมีความจ าเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิด   

ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 

end 

ways 

means 
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ทุกเป้าหมาย 

ข้อมูล ณ ปี 2562  

การท างานยังเป็นในลักษณะ 
“แยกกันคิด แยกกันท า  

ยังไม่เกิด Paradigm Shift” 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 

ปัญหา #1 

ปัญหา #2 
หลักการ ความคิด ความเชื่อ  

ปัญหา #3 

โครงการส าคัญจริงไหม 

ปัญหา #4 

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน 
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หนังสือครุฑแจ้งหน่วยงานให้ด าเนินการ ตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 และ 29 ก.ย. 63  

วัน/เดือน/ปี (ส่งหนังสือ) ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กันยายน 2563 

22 พฤษภาคม 2563 
การจัดท าโครงการส าคัญเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่นเป้าหมาย
ระดับแผนย่อย (จ.3) 

• หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

ชี้แจงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565  ผ่านรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) 

l20 กรกฎาคม 2563 

8 ตุลาคม 2563 

8 ตุลาคม 2563 

การจัดท าโครงการส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สมบูรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563 

หน่วยงานท่ีมีโครงการส าคญั ชี้แจงหน่วยงานที่มีโครงการส าคัญ จ านวน 571 โครงการ ให้ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงในระบบ eMENSCR ในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้ทัน
ต่อการจัดท าค าขอของงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565  

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการด้าน... และการสนับสนุนการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• หน่วยงานระดับกระทรวง 
• หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

ชี้แจงหน่วยงานที่ เก่ียวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
29 กันยายน 2563 และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และ
รายปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546  

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น 
แผนแม่บท ฯ (จ.1) 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท ฯ (จ.2) 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
ของแผนย่อย ฯ  (จ.3) 

• หน่วยงานระดับกรมหรือเทยีบเทา่ 

การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ท่ีส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ชี้แจงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
โครงการส าคญัท่ีมีผลต่อการบรรลเุป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ คร้ังท่ี 1-4  
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

37เป้าหมาย 

140 เป้าหมาย 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน 

ตัวอย่าง การพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
ความสามารถในการแข่งขันด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของ

ประเทศ 

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน 

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

คําอธิบาย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.  

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

หมายเหตุ สศช. มีภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย 

แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน  
      และประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

Worksheet 1 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ 
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต 

แบบพอเพียงมากขึ้น 
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการจัดทําข้อมูล

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ

 200201   070101  110101 
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ตัวอย่าง 
Worksheet 1 
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
คนและการศึกษา 
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
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หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1) 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย  (จ.2) 

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย  (จ.3) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ระดับกระทรวง) 

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่วข้องตอ่แผนแม่บทฯ 
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หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1) 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย  (จ.2) 

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย  (จ.3) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ระดับกระทรวง) 

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่วข้องตอ่แผนแม่บทฯ 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องด าเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ  
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ  

การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้  

การวิเคราะห์หาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย.... 

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน  

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

VC 

เอกสารประกอบการด าเนินการของขั้นตอน 2.1 คือ 

Worksheet ที ่2 :   

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย

ส าคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่

คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน 

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะน าไปขับเคลื่อนเป้าหมาย……….  
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02 

Final Value chain Thailand (FVCT)  

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต ้“องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการทาํให้เป้าหมายบรรลุได้ 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ 
(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ท่ีมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไปจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน 
(ปลายทาง) ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้น ๆ ได้ตามท่ีก าหนด 

Worksheet 2  
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ าที่จ าเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยน้ัน 

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะระบุรายละเอียด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

เป้าหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน  
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง)  
ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยน้ัน ๆ ได้ตามที่ก าหนด 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต ้“องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได ้
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ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  
Final Value Chain Thailand 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวอย่างโครงการส าคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต 

z 

Y2 

Y1 

X 
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ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 040002 

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

V02 ทักษะดิจิทัล 

F0202 ทักษะดิจิทัลขั้นกลางส าหรับแรงงานในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลสมัยใหม่ 

โครงการสร้างทักษะใหม่บุคลากรและก าลังคนดิจิทัล 
(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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ตัวอย่างโครงการส าคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน 

z 

Y2 

Y1 

X 
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สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างย่ังยืน 180001 

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงข้ึน 

V02 ผู้ผลิตค านึงถึงการผลิตที่ย่ังยืน 

F0204 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน หรืออุตสาหกรรมสีเขียว 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนตามแนวคิด BCG  
(ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 

ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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โครงการ
ส าคัญ (X) 
ประจ าปี 
2565 

 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
(X) ตามข้อเสนอ

โครงการท่ีน าเข้าผ่าน 
ระบบ eMENSCR 

พร้อม M7 

ให้คะแนน X  
ตามหลักเกณฑ์ 

(Checklist) การ
คัดเลือก X ส าคัญ 
ประจ าปี 2565 

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ  
(Normalisation) 

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX 
ท่ีผ่านการ normalisation 
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย เพ่ือคัด X 
ส าคัญของแต่ละเป้า 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ของท้ัง 140 เป้าหมาย 

Workshops ครั้งที่ 1 และ 2 
หน่วยงานเจ้าภาพ  

จ.1 จ.2 จ.3  

Workshops ครั้งที่ 3 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด 
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
จากสถานการณ์โควิด-19  

พ.ศ. 2564-2565 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ  

หาค่าน้ าหนักของแตล่ะ
เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย 
ตามความส าคัญ/เร่งด่วน 

หาค่าเฉลี่ยของ X ส าคัญ
ของ 140 ทุกเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพ่ือ

จัดล าดับ IMPACT ของ
X ส าคัญ 

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการส าคัญ (X) ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญไวใ้นแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565  
ทั้งน้ี โครงการส าคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท

เฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565” 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายละเอียดของโครงการ
ในภาพรวมกับปัจจัยที่

เลือกมาว่ามีความ
สอดคล้องและส่งผลต่อการ

บรรลุเป้าหมายได้จริง 

พิจารณาหลักการและ
เหตุผลของโครงการว่ามีการ
อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ/
งานวิจัย/ข้อมูลสถิติ มาใช้
ในการอ้างอิง เพ่ือท าให้มี

ความน่าเชื่อถือ 

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ของโครงการว่ามี
ความชัดเจน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 

พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/
การด าเนินการของโครงการ
ว่ามีความชัดเจน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของโครงการ และสามารถ

ด าเนินการได้ 

พิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ

และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การบรรลุเป้าหมายใน

ปี 2565 

พิจารณาความซ้ าซ้อน
ของโครงการที่
หน่วยงานเคย

ด าเนินการผ่านมา 

พิจารณารายละเอียดโครงการ (ผลผลิต/
ผลลัพธ์/กิจกรรม) ว่าเป็นโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพื่อ

ด าเนินการตามภารกิจปกติ และจัดตั้ง
กองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการ 

พิจารณางบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ
ว่ามีความเหมาะสม 

และเกิดความคุ้มค่าต่อ
ผลสัมฤทธิ์ 

หล
ักเ

กณ
ฑ์ก

าร
ให

้คะ
แน

น 

โครงการส าคัญ 
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ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ 

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ (หน่วยงานภาครัฐ) 
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ผลการขับเคลื่อน    การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 เป้าหมาย  
คือ ภาคธุรกิจมีบทบาท

ส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคม
เพ่ิมขึ้น 

16 เป้าหมาย  
เช่น ประเทศไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความ

พร้อมในอนาคตดีขึ้น  
สถานประกอบการด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี 
ไม่มีหน่วยงานใดเลือกความ

เกี่ยวข้องท้ังหลักและสนับสนุน  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีไม่มี
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง

หลัก (เลือกเฉพาะความ
เกี่ยวข้องสนับสนุน) 

ส่งผลการด าเนินงาน  
231 หน่วยงาน (75%)  310 หน่วยงาน  

แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บทฯ สศช.  

แนวทางท่ี 2 การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่
ความสัมพันธ์และช่องว่างการพัฒนาต่อการบรรลุ
เป้าหมาย สศช.  

แนวทางที่ 3 การจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ สศช.  

น าเข้าข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) โครงการส าคัญในระบบ 
eMENSCR ผ่านความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ (M7)  

รวมจ านวน 3,428 โครงการ   

+ 

+ 
เอกสารเชิงวิชาการ  
ข้อมูลเชิงสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

(Final Value Chain Thailand) 

หน่วยงานเจ้าภาพ 3 ระดับ ร่วมกันวิเคราะห์
และจัดท าห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยท่ี
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ท้ัง 140 เป้าหมาย โดยใช้ข้อมุลจาก 

โครงการ จ านวน 3,428 โครงการ   

ให้คะแนนโครงการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
ส าคัญ (Checklist) ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และน าคะแนนมาด าเนินการตามกระบวนการทาง
สถิติเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย  

Workshops ครั้งที่ 1 
และ 2 

หน่วยงานเจ้าภาพ  
จ.1 จ.2 จ.3  

Workshops ครั้งที่ 3 
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

กระบวนการเพือ่คัดเลือกโครงการ
ส าคัญ ประจ าปี 2565 จาก
ข้อเสนอโครงการทั้งหมด 

โดยส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายละเอียดโครงการ (X) 
ตามข้อเสนอโครงการท่ี

น าเข้าผ่าน 
ระบบ eMENSCR 

พร้อม M7 

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX 
ท่ีผ่านการ normalisation 
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย เพ่ือคัด X 
ส าคัญของแต่ละเป้า 

ปรับคะแนนของแต่ละX 
ในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ  
(Normalisation) 

ให้คะแนน X  
ตามหลักเกณฑ์ 

(Checklist) การคัดเลือก 
X ส าคัญ ประจ าปี 2565 

โครงการส าคัญ 
(X) 

ประจ าปี 2565 

หาค่าเฉลี่ยของ X 
ส าคัญของ 140 ทุก
เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย เพ่ือจัดล าดับ 
IMPACT ของX 

ส าคัญ 

หาค่าน้ าหนักของแต่
ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตาม

ความส าคัญ/เร่งด่วน 

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  จ านวน 571 โครงการ   
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โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ทีส่่งผลตอ่ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่มีความสอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา 

(Cope, Adapt, Transform) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 23 ประเด็นแผน
แม่บทฯ จึงสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

และแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่สามารถส่งผลตอ่การ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการส าคัญ 571 โครงการ 

1 

2 

1 

2 

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565  
จ านวน 571 โครงการ ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการส าคัญรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
จ านวน 250 โครงการและโครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวน 321 โครงการ  
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โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวอย่าง โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

โครงการส าคัญตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

โครงการส าคัญรองรับ 
การพัฒนาประเทศ 

โครงการยกระดับสินคาเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม 
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

โครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลย ี
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์น้ าตาลสูผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value)  
(สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย) 

โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub  
ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล  (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งของภาคอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
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การด าเนินการต่อไปตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  

ส านักงบประมาณ 

รายละเอียด 
โครงการส าคัญฯ  

571 

ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับ 
การด าเนินการโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ  

1 

2 

3 

ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการ
ส าคัญจัดท ารายละเอียดโครงการส าคัญให้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลต้ังต้น
จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป  

169 หน่วยงาน  

โครงการ 
ส าคัญฯ  

571 

หน่วยงาน  

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติ ร าชการรายปี ตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการส าคัญรองรับ 
การพัฒนาประเทศ    

321 โครงการ 

โครงการส าคัญตาม 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ   

250 โครงการ    
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี ้

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน 

การจัดท าโครงการ/  
Value Chain/Gap Analysis  

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญ 

03 

• โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการด าเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X) 

37 
เป้าหมายประเด็น 

 

23 
แผนแม่บทฯ 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เป้าหมายย่อย 

 

Y2 

Y1 

Z 

X X X X X 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
* ส านักงานฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1112/ว 5898 แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการ 

โครงการ XXXX1 
โครงการ XXXX2 
โครงการ XXXX3 
 
 
 
โครงการ XXXXn 

น าทุกโครงการส าคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ 

แผน 
ปฏิบัติราชการ เสนอต่อ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการ
รายป ี

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

* แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น  

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป  

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/ 
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ประเด็นน าเสนอ  

1. แผนสามระดับ 
2. การจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
3. การติดตามและประเมินผล 
4. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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พัฒนากระบวนการท างาน 
วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา 

หลักการติดตามประเมินผล 
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หน่วยงานของรัฐรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐนําเข้าข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ แผนระดับที่ 3 
ห รื อ ข้ อ มู ล อื่ น ใ ด ใ น ร ะ บ บ 
eMENSCR สําหรับการติดตาม 
ตร วจสอบ  และประ เ มิ นผล 
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานของรัฐเช่ือมโยง
ระบบข้อมูลสารสนเทศใน
ความรั บผิ ด ชอบ เข้ ากั บ 
ระบบ eMENSCR โดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง สํ า นั ก 
งบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

หน ่ว ย ง านขอ ง ร ัฐ  ที ่อ ยู่
ระหว่าง หรือ จะดําเนินการ
พ ัฒนาระบบการต ิดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
ใช้ระบบ eMENSCR ในการ
ต ิดต าม  ต รวจสอบ และ
ประเมินผล ก่อนที่จะมีการ
พัฒนาระบบ 

ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอ่ืนๆ 

แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ แสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR 

ระบบ eMENSCR 

Data Preparation 
Data Integration 

ฐานข้อมูลต่างๆ 

สศช. 

NECTEC 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา 

ฯลฯ 

ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน 
จากส่วนราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

Data Analysis 

Visualization 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานในระดับนโยบาย 

 สศช.           NECTEC             ฯลฯ 
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ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การดําเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป  
แผนแม่บท แผนความมั่นคง) 

- แผนระดับที่ 3  
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์ 
- ตัวชี้วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณท้ังหมด 
และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

การอนุมัติข้อมูล 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 
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Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด 

Z กลุ่มตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

Y2 ตัวชี้วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

Y2 ตัวชี้วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทท่ี 2 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... 

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 

Z เป้าหมาย 

โครงการ X 

M1 1 
การน าเข้าข้อมูลโครงการ 
/การด าเนินการ 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
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1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

M2 M3 

M4 M5 

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโครงการ 

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

1. เลือกว่าข้อมูลท่ีน าเข้าในระบบฯ มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ “การด าเนินการ” 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ใสช่ื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/การด าเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน 
3. กรณีเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ในระบบ 

eMENSCR (ถ้ามี) 
4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การด าเนินการ ท่ีใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้

งบประมาณ 
5. เลือกวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง/จัดจ้าง หากด าเนินการท้ัง 2 วิธี ให้เลือกท้ัง

สองตัวเลิก  
6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 
7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
8. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการเป็นอย่างด ี

1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามท่ีปรากฏ 
2. ระบุพื้นท่ีด าเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นท่ี) โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา” 
3. กรอกข้อมูลในกรณีที่ด าเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นท่ี หรือต้องการระบุรายละเอียดเก่ียวกับพื้นท่ี 

 

1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเคร่ืองหมาย “+”  
ถ้าหากมีกิจกรรมย่อย ก็สามารถคลิก
เคร่ืองหมาย “+” ภายใต้กิจกรรมหลัก
เพิ่มเติมได้ 

2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะสอดคล้อง
กับ ระยะเวลาเร่ิมต้น – สิ้นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3) 

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม 
4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อก าหนดกรอบ

ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ) 

1. กรอกข้อมูลงบประมาณท่ีหน่วยงานเป็นผู้ขอรับ
จัดสรร 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณท่ีหน่วยงานขอผ่าน
หน่วยงานอื่นและระบุช่ือหน่วยงานนั้น 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงานเองตาม
วงเงินโครงการ 

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ตามวงเงินโครงการ 

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในราย
ไตรมาส 
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M6 การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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“Accountability” 

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล (หน่วยงานส่วนกลาง) 

ผู้อ านวยการกอง 
(ผู้กรอกข้อมูล) 

อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจากรอง

ปลัดกระทรวง) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพื่อจัดท ารายงาน) ส่งข้อมูล 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

รองปลัดกระทรวง 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 
ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

เฉพาะกรณทีี่มีการมอบหมายภายในกระทรวง 

eMENSCR 

Accountability 
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เมนูแสดงการรายงานสรุปข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 
สามารถเข้าถึงได้ตามลิง้ค ์https://emenscr.nesdc.go.th/contents.html โดยใช้ username และ password ของหน่วยงาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/contents.html
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การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 

การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ 

การใช้ประโยชน์ eMENSCR 
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การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ 
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การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ 
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 

ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ท่ี  
ร้อยละ 43 

ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น 
95% ของค่าเป้าหมาย 
[(43/45)x100] = 95 

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 

การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 



nscr.nesdc.go.th 102 ธันวาคม 2563 

ประเด็นน าเสนอ  

1. แผนสามระดับ 
2. การจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
3. การติดตามและประเมินผล 
4. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

• หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)* 

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์  รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)* 

• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)* 

• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

*พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ 
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 หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560  
 
    ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ เพื่ อให้การปฏิรูป
ป ร ะ เ ท ศ บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง) 

1. 

      ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ใ นกา รวา ง ร ะ เบี ยบ เ กี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก 
และสอง) 

    รายงานผลการติดตามการด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ฐานะส านักงานเลขานุการฯ ก าหนด (มาตรา25 วรรคแรก) 

      กรณีการด าเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้
ค าปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และด าเนินการตามที่ตก
ลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2)) 

2. 

3. 

4. 
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eMENSCR 

Data Driven and Evidence Based  
Policy Design and Implementation 

การออกแบบนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
บนฐานข้อมูลเชงิประจักษ์ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

Monitoring & Evaluation  

สร้างช่องทางให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

ประชาชน 

open government 

การพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
แก้ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ า 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) 

เชื่อมโยงการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
กับบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

open government 
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http://thaime.nesdc.go.th/ (โครงการตาม พรก. เงินกู้ฯ) 

http://thaime.nesdc.go.th/
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http://thaime.nesdc.go.th (โครงการตาม พรก. เงินกู้ฯ) 
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แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับประเทศไทย  

การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
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ภาคีการพัฒนา 

 
1. การสร้างเครือข่ายและพื้นท่ีการทํางานร่วม (Platform) 
2. การขับเคลื่อน SEP for SDGs ผ่านคลังสมองของพื้นที่ (local 

think tank) 
3. การส่งเสริมการสรา้งพ้ืนท่ีปฏิบัติการแห่งการเรียนรูเ้พื่อความ

ยั่งยืน (SDGs Lab หรือ SEP Lab) 
 

1. การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการดําเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืน 

2. การเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนา 
ด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

1. การส่งเสริมการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติ  
(Action Learning) 

2. การสนับสนุนการบรกิารวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
(Action Academic Service) 

3. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Action Research) 
 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ต่อการขับเคลื่อน SDGs  
1. โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs 
2. โครงการติดตามผลกระทบของมาตรการทางการคลัง

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs 

ภาคธุรกิจเอกชน 

ภาคประชาสังคม/ประชาชน 

ภาควิชาการ 

การด าเนินงานร่วมกับภาคี 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

หน่วยงานของรัฐ  
ร่วมก าหนดเป้าหมาย 

และด าเนินการกับภาคี 
การพัฒนาในการบรรลุ

เป้าหมาย SDGs 
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ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกัฯ SDGs รายเป้าหมายหลัก (Goal) [C.1] 

ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกัฯ SDGs รายเป้าหมายย่อย (Target) [C.2] 

• ประสาน/บูรณาการท างานภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก SDGs ที่รับผิดชอบ 
• รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนต่อฝ่ายเลขานุการฯ (รูปแบบการรายงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป)  
• ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามที่ UN ก าหนด ให้หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (C.1) รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ระดับเป้าหมายย่อย) พร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี้วัดที่เห็นว่าเหมาะสมในการขับเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมายย่อยต่อ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

• ขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายย่อย 
• ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละเป้าหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (ถ้าม)ี 
• ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในรายเป้าหมายย่อย เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ 
• รายงานผลการขับเคล่ือนรายเป้าหมายย่อย (Target) ต่อหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (C.1)  

 

การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs 
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การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs 

มท. 

กษ. 

สธ. 

ศธ. 

พม. 

สทนช. 

พน. 

สศช. 

อก. 

สศช. 

มท. 

ทส. 

ทส. 

ทส. 

ทส. 

ยธ. 

กต. 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลัก  

รายเป้าหมายหลัก SDGs 
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หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก รายเป้าหมายย่อย (Target) 

- พิจารณาหน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงานหลักราย
เป้าหมายย่อย (SDG 
Target) จากภารกิจของ
หน่วยงาน 

- ท้ังนี้ ยังมีเป้าหมายย่อยที่
ยังมีความคาบเกี่ยว
ระหว่างหน่วยงาน 
จ านวน 6 เป้าหมายย่อย 
(รอมติ กพย.) 

- รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบวาระการ
ประชุมท่ี 4.1 

ก.พ.ร. 1 

กก. 2 

กค. 10 

กต. 11 

กษ. 8 

คค. 2 

ดศ. 4 

ทส. 29 

ป.ป.ช. 1 

พณ. 6 

พน. 6 

พม. 15 

มท. 15 

ยธ. 3 

รง. 4 

วธ. 1 

ศธ. 8 

สกท. 1 

สตช. 1 

สทนช. 3 

สธ. 13 

สปน. 1 

สมช. 1 

สศช. 6 

สสว. 1 

อก. 2 

อว. 6 

ก.ล.ต. 2 

จ านวน 
เป้าหมาย 

ย่อย 
หน่วย 
งาน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก  
รายเป้าหมายหลัก  

SDGs 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก  

รายเป้าหมายย่อย  
(Target) 
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ความรู ้
คุณธรรม 

ความเพียร 
พอประมาณ 
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เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th 
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