
การประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

ครั้งที่ 1/2564 

ภาพประกวดจากโครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 



nscr.nesdc.go.th 2 วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ 3/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.3  ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม  
       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

3.1  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
3.2  รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 และรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
       แผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 

4.1  แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  
      ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง) 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระการประชุม 

4.3  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัตบินฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
4.2  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่  
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ระเบียบวาระ 
ที่ 1 

เรื่องประธานฯ  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ

ครั้งที่ 3/2563 

ระเบียบวาระ 
ที่ 2 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 

ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563  
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 และได้แจ้งเวียนขอ
มติ เพื่ อรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังส านักงานฯ ภายในวันที่  16  พฤศจิกายน 2563  
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการแจ้งแก้ไขการสะกดชื่อ 
“พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ” เป็น “พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ในหน้า 5 (ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อ 1.1) 
โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 
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การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพิม่เติม 
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ระเบียบวาระ 
ที่ 3.1 

เรื่องเพื่อทราบ 
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วาระที่ 3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่9 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานฯ ได้แจ้งที่ประชุม 
เพื่อทราบการทาบทาม ศ.พิเศษดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ส านักงานฯ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
ส านักงานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบผลการทาบทาม ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ส านักงานฯ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ความเป็นมา 

การด าเนินการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง  
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  เป็น
ก ร ร ม ก า รผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ เ พิ่ ม เ ติ ม 
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้ว
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563   
  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
และนับวาระต่อเนื่องจากกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

บัญญัติให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบ
ที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนที่หลากหลาย รวมถึงสามารถมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการ
เพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 
และรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระ 
ที่ 3.2 

เรื่องเพื่อทราบ 
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วาระที่ 3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 

1. ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินการประจ าปีการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

วันที่ 10 กันยายน 2563  วันที่ 27 มกราคม 2564 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบ 
• แนวทางการประเมินผลการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
• เค้าโครงรายงานสรุปผลการด าเนินการ 
• กรอบระยะเวลา การจัดท ารายงานฯ 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ทุกคณะมีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ าปี 2563 

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการและรัฐสภา
ทราบ (ภายใน 90 วัน) 

ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1 แนวทางการประเมินผล  
ใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ระบุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว 
ในทุกช่วงระยะเวลา 5 ปี เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  

เค้าโครงสรุปผลการด าเนินการประจ าตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทน า ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ
ประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป  

2 

3 กรอบระยะเวลา 
ภาครัฐน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมาณ ผ่านระบบ 
eMENSCR ให้แล้วเสร็จ ส านักงานฯ จะด าเนินการจัดท ารายงานฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

วันที่ 28 ม.ค. 64 น าส่งรายงานสรุปผล
การด าเนินการฯ ไปยังคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
ตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กร
อัยการ และรัฐสภา 

วันที่ 29 ม.ค.64 น าส่งรายงานสรุปผล
การด าเนินการฯ ไปยัง สลค. เพื่อเข้าสู่
กระบวนการแจ้ง ครม. เพื่อทราบ
ต่อไป 

วันที่ 15 ก.พ. 64 ครม. มีมติรับทราบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการฯ 

รายละเอียดการจัดท ารายงานการสรุปผลการด าเนินการฯ 

ส านักงานฯ ได้เผยแพร่รายงานฯ ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th เรียบร้อยแล้ว  
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ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2563 

6 

6 

9 

12 

15 

15 

7 

4 

2563 

2562 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับประเด็น 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง)  สีเหลือง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย)  สีเขียว (บรรลุค่าเป้าหมาย) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563 

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 
ปี 2563 ดีขึ้น 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย 

ปี 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2563 070001 070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2563 090001 090002 090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2562 100001 100101 100201 100301

ปี 2563 100001 100101 100201 100301

ปี 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2562 120001 120002 120101 120201

ปี 2563 120001 120002 120101 120201

ปี 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2562 140001 140101 140201 140301

ปี 2563 140001 140101 140201 140302

ปี 2562 150001 150101 150201 150202

ปี 2563 150001 150101 150201 150203

ปี 2562 160001 160101 160201 160202

ปี 2563 160001 160101 160201 160202

ปี 2562 170001 170101 170201

ปี 2563 170001 170101 170201

ปี 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ปี 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ปี 2562 210001 210101 210102 210201

ปี 2563 210001 210101 210102 210201

ปี 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ปี 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลกัประกัน
ทางสงัคม

18. การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

19. การบริหารจดัการน้้าทัง้ระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสทิธภิาพภาครัฐ

21. การตอ่ตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบ

10. การปรับเปลีย่นค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างใหค้นไทย
มีสขุภาวะทีด่ี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลงัทางสงัคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

5. การทอ่งเทีย่ว

6. พ้ืนทีแ่ละเมืองน่าอยูอั่จฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิตกิส์
 และดจิทิลั

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าประเดน็ เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ยแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ
1. ความมั่นคง

2. การตา่งประเทศ

3. การเกษตร

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

9 เป้าหมาย 
(24.32%) 

7 เป้าหมาย 
(18.92%) 

15 เป้าหมาย 
(40.54%) 

43 เป้าหมาย 
(30.71%) 

6 เป้าหมาย 
(16.22%) 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

37เป้าหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เป้าหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 

ประเด็น 
ยอ่ย 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

20 เป้าหมาย 
(14.29%) 27 เป้าหมาย 

(19.29%) 

51 เป้าหมาย 
(36.43%) 

42 เป้าหมาย 
(30 %) 

20 

31 

42 

41 

51 

49 

27 

19 

2563 

2562 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายแผนย่อย 

สีแดง (ต ่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต ่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยระดับเสี ยง)  สีเหลือง (ต ่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย)  สีเขียว (บรรลุค่ำเป้ำหมำย) 

2. การด าเนินการ 
2.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  

2.1.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 

วาระที่ 3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 
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2.1.3 ประเด็นท้าทาย 2.1.4 การด าเนินการในระยะต่อไป 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 

2.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  

การก าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อ 
การบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการประเมินผลของโครงการ 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็น 
แผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

การขับเคลื่อนโครงการ/การด าเนินงาน ให้เป็นไป 
ตามแผนการด าเนินงาน  

การด า เนินงานที่ มุ่ ง เน้นการบรรลุตั วชี้ วัดของ
หน่วยงานมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  

บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
ของแผน 3 ระดับ รวมถึงการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามหลกัความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อเป็นแผนระดับ 3 หลักในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการใน 
ทุกระดับอย่างแท้จริง 

4 งานศึกษาวิจัยจะต้องสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอ 
เชิงนโยบายในภาพรวม 

5 หน่วยงานของรัฐจะต้องน าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล 
มาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน  

วาระที่ 3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 
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2.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563 

01 
02 
03 
04 
05 

06 

07 
08 
09 
10 

11 
12 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป จ ำนวน ด้ำน... 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563 

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศปี 2563 

14 

26 

65 

77 

78 

60 

16 

10 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง  

3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563  

ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  

2.2.1 ความก้าวหน้า 

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศปี 2563 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563 

เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562 

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย มีสถานะอยู่ในขั้นวิกฤต 
ปี 2562 10 เรื่อง 
ปี 2563 16 เรื่อง 

ปี 2562 26 เรื่อง 
ปี 2563 14 เรื่อง 

แต่อย่างไรก็ตาม ส านักงานฯ มีข้อวิเคราะห์จากสถานะการ
บรรลุเป้าหมายลดลงจากปี 2562 จ านวน   7 เรื่อง   ได้แก่ 

ควรเน้นให้ความส าคัญในประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท าให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีค่าลดลง เพื่อน าไปปรับ
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมายที่คาดหวังจะบรรลุ
ของแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าประสงค์ของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดได้ต่อไป 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน... จ านวน เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
01 การเมือง 5 0101 0102 0103 0104 0105 

02 การบริหารราชการแผ่นดิน 6 0201 0202 0203 0204 0205 0206 
03 กฎหมาย 10 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 

04 กระบวนการยุติธรรม 10 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 
05 เศรษฐกิจ 55 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 

  0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 
  0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 
  0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 
  0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 
  0551 0552 0553 0554 0555 

06 สิ่งแวดล้อม 36 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 
  0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 
  0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 
  0631 0632 0633 0634 0635 0636 

07 สาธารณสุข 10 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 
08 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0801 0802 0803 0804 0805 0806 

09 สังคม 5 0901 0902 0903 0904 0905 
10 พลังงาน 17 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 

  1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 
11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 1101 1102 1103 1104 1105 1106 

12 การศึกษา 7 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 
รวม 173       

วาระที่ 3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 



nscr.nesdc.go.th 14 วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 

2.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563 ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  

2.2.2 ประเด็นท้าทาย 

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ สาระส าคัญที่แท้จริงของกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท าให้เห็นถึงเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเดียวกันและ
สามารถประเมินและวัดผลความส าเร็จได้อย่างแท้จริง  

 
กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซ้ าซ้อนกับ 
ภารกิจปกติของหน่วยงาน ท าให้การปฏิรูปประเทศไม่เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด 
ความเชื่อมโยงและส่งต่อการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกัน  
ซ่ึงได้น าประเด็นปัญหา 

1 

2 

3 

4 

2.2.3 การด าเนินการในระยะต่อไป 

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมี นัยส าคัญ (Big Rock) ที่ระบุไว้ในแผนการ
ปฏิรูปฉบับปรับปรุง  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ 
ในกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะของภารกิจปกติ
ของหน่วยงานคู่ขนานกันไป  

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ส านักงานฯ จะด าเนินการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) เพื่อรองรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

วาระที่ 3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 

ทั้งน้ี ส านักงานฯ จะด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ต่อไป  
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ความก้าวหน้าการด าเนินงานของ 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ระเบียบวาระ 
ที่ 3.3 

เรื่องเพื่อทราบ 



nscr.nesdc.go.th 16 วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 

1.ความเป็นมา 

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) 

ศจพ. 

แนว
ทางการ
ปฏิบัติ  

องค์ 
ประกอบ 

หน้าทีแ่ละ
อ านาจ 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) โดยตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปด าเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ในการจัดท าแผนการด าเนินการและแนวทางการพัฒนา 

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ส านักนายกรัฐมนตรี มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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2. การด าเนินการระยะต่อไป 

2.2.5 

2.1 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย 

ใ ห้ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธานกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(คจพ.) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ก าหนดให้มีการจัดประชุม 
คจพ. ครั้งที่  1/2564 ในวัน
ศุ ก ร์ ที่  1 9  มี น า คม  2564  
ซึ่งมีกลไกและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน สรุปได้ 
ดังนี้  

อาศัยอ านาจของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(คจพ.) ตามความในข้อ 2.2 (4) ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 247/2563  ส านักงานฯ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

ศูนย์อ านวยการ 
ขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการ 
ขจัดความยากจนและ 
พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกรุงเทพมหานคร 
 (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการ 

ขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการ 

ขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

ศูนย์ปฏิบัติการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ระดับอ านวยการ 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

ศูนย์อ านวยการปฏิบตัิการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.) 

 
ระดับปฏิบัติการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ 

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี  (พล เอก 
ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ )  
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่ ง ยื นตามหลั กป รั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ครั้งที่ 
1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 
2564 มีกลไกและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน สรุปได้ 
ดังนี้  

วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

ขาดการเชื่อมโยงและ 
บูรณาการข้อมูล 

ข า ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
การท างานร่ วมกั นระหว่ าง 
ภาคีการพัฒนา 

ข้อสังเกต : การแก้ไขปัญหาความยากจน 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในไทย 
ยังไม่เกิดความยั่งยืนและครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ระยะเวลา 

จัดเก็บข้อมูลทับซ้อนกัน 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
และต่อเนื่อง 

ประสิทธิภาพและความซ้ าซ้อน
ของการช่วยเหลือและพัฒนา 
เครื่องมือในการชี้เป้า (TPMAP) ไม่ได้
น ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หลักการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนแบบมุ่งเป้าด้วย TPMAP 
 ผ่าน วงจรนโยบาย (Policy Cycle)  

Policy Advocacy  
การก าหนดประเด็นนโยบาย 

Policy Formulation  
การก าหนดนโยบาย 

Policy Decision  การตัดสินใจเลือกแนวทาง Policy Implementation การด าเนินการ 

Policy Monitoring and Evaluation 
การติดตามและประเมินผล 

การใช้ TPMAP เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุม

ทุกมิติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างบูรณาการ  
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประเด็น
และช่องว่างของการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ระหว่างภาคีพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูล จาก TPMAP 

อย่างบูรณาการ 

พิจารณาความจ าเป็น/เร่งด่วน และเป้าหมาย
ของการแก้ไขปัญหา รวมถึงประเด็นการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับทรัพยากร และข้อจ ากัดของ

พ้ืนที่ จากข้อมูลของ TPMAP 

การจัดท าแนวทาง/มาตรการ/โครงการ  
การพัฒนาที่เหมาะสมกับนโยบายและประเด็นการ

พัฒนา พร้อมบันทึกการด าเนินการบนระบบ TPMAP 

ประเมิน ติดตามและรายงานผล
ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา

ความยากจนและการพัฒนา 
คนทุกช่วงวัย ผ่าน TPMAP  

ขาดการเชื่อมโยงและ 
บูรณาการข้อมูล 

ขาดการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคกีารพัฒนา 

จัดเก็บข้อมูลทับซ้อนกัน 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
และต่อเนื่อง 

ข้อมูล 

ประสิทธิภาพและความซ้ าซ้อน 
ของการช่วยเหลือและพัฒนา 

ขาดการก าหนดและจัดล าดับความส าคัญ 
ของกลุ่มเป้าหมายและประเด็นของการพัฒนา 

ข้อสังเกต : การแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในไทยยังไม่เกิด 
ความยั่งยืนและครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ ความยั่งยืน 

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน  
(Knock Knock)  

โดยใช้ระบบ TPMAP 

โดยใช้ระบบ TPMAP 
โดยใช้ระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมติิ 
เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพื้นที่ในประเทศ  

Sustainability (ยั่งยืน) Survival (อยู่รอด)  Sufficiency (พอเพียง)  
กรอบการพัฒนาในการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ในทุกระดับ (ศจพ.อปท. ศจพ.อ. ศจพ.จ. ศจพ.) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา 

ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความยั่งยืนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย หน่วยงานของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับจะต้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น   
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วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 

จัดท านโยบาย/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการ  

ในการให้ความช่วยเหลือ 

ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP  
เพื่อ วิเคราะห์และจัดท า
นโยบาย/แผนงานในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้
สอดคล้องกับระดับและ
บริบทของพื้นที่ 
แผนงาน/แผนการพัฒนา
เชิ งพื้ นที่ ที่ เหมาะสมใน 
ทุกระดับ อาทิ แผนพัฒนา
ภาค/ แผนพั ฒนาจั งหวั ด 
แผนพัฒนาอ าเภอ/แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตัวอย่าง การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยระบบ TPMAP  

ชี้/ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้
ความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ  

มท. ใ ช้ระบบ TPMAP ใน
การช้ีเป้ากลุ่มเป้าหมายใน
ระดับบุคคล/ครัวเรือน 

ม ท .  ใ ช้  TPMAP เ พื่ อ ดู มิ ติ 
ความต้องการ/ความช่วยเหลือของ
แต่ละพื้นท่ี/ระดับ 

มท.ใช้ TPMAP เพื่อดูจ านวน
ของผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
ในแต่ละพื้นท่ี 

พัฒนาคนจนโดยลงพื้นที่ 
ให้ความช่วยเหลือ 

ม ท .  ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น 
ท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีด าเนินการให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถอยู่รอดได้ 

บันทึกการให้ความช่วยเหลือ/ 
การด าเนินการในระบบ TPMAP 
เ พิ่ ม / บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ข อ ง ค น 
ในพื้ น ท่ี ในระบบ TPMAP ใ ห้
ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะตกหล่นและภาวะร่ัวไหล 

ร่วมพัฒนา TPMAP เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

กระทรวงมหาดไทย (มท. ) 
เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานจาก
เลขประชาชน 13 หลัก อาทิ 
ข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนตาม
กฎหมาย ทะเบียนคนเกิด/ตาย เข้า
กั บร ะบบ  TPMAP เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความครบถ้วน
ของมิติการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

แก้ไขปัญหา/พัฒนา 
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

มท. ด าเนินการแก้ไข/พัฒนา 
ตามภาร กิจ  อ านาจ หน้ า ท่ี 
ร่วม กับหน่วยงาน /ภา คีการ
พัฒนาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิด 
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

มท. ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 
เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด ท า
นโยบาย/แผนงานในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับ
ระดับและบริบทของพื้นท่ี 

มท. มอบหมายให้มีพี่เลี้ยงในการร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

มท. รายงานผลการด าเนินการ 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการแต่ละระดับและพื้นท่ี 
ในระบบ TPMAP  

มท. ประเมินปัญหา/อุปสรรค 
ท่ีเป็นผลให้การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและกา ร
พัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 

ข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีและพัฒนาฐานข้อมูลคนจน (Database)  
และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาคนจน โดยใช้แผนพัฒนา 
ระดับต่าง ๆ 

จัดให้มีพี่เลี้ยงในการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 

แก้ไขปัญหาโดยใช้กลไก ภารกิจ และ
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ในการด าเนินงานขจัดความยากจน 

ระบุจ านวนและพิกัดคนจน (Classify) 
และความต้องการในการพัฒนา (Need) 
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

(Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ระเบียบวาระ 
ที่ 4.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
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คาดว่าจะประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
และใช้บังคับต่อไป 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความเป็นมา 

ด าเนินงานกิจกรรม  
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม 

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ 

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock 

1 

การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

2 3 4 5 6 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

1 

เห็นชอบการปรับปรุง 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ และมติ ครม.  

ที่เกี่ยวข้อง 

เห็นชอบขยายระยะเวลา 
การปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ  
โดยให้ด าเนินการภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งต้ัง

องค์ประกอบครบถ้วน 

เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบ 
ให้ครบถ้วนและแต่งต้ังเพ่ิมเติม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เห็นชอบ  
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)  

รายงานต่อรัฐสภา 
เพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว  

มติ ครม.  
วันที่ 5 พ.ค. 63 

มติ ครม.  
วันที่ 30 มิ.ย. 63 

มติ ครม.  
วันที่ 8 ธ.ค. 63 

     ส.ส.     4, 11 ก.พ. 64  
สว.      8 ก.พ. 64   

มติ ครม.  
วันที่ 3 ธ.ค. 62 

ภายใน 
ก.พ. 64 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) * ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

ด าเนินงานกิจกรรม  
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม 

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัต ิ

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ 

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock 

1 

การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

2 3 4 5 6 
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ผลการด าเนินงาน  2 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง 13 ด้าน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานร่วมเนินการ 

แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม  
Big Rock 

การสร้างความเข้าใจ 
กิจกรรม  Big Rock  

เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการ 

เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
สู่การปฏิบัต ิ

ใช้ในการก ากับ ติดตาม การด าเนินการปฏิรูป
ประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
จัดส่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

ทั้ง 62 แผน มายังส านักงานฯ  
เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

พิจารณาความเหมาะสม 7 ธั นวาคม  2563  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม 
เชิงปฏิบั ติการเ พ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิ รูป
ประเทศสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศร่วมกันจัดท าแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

2.1 2.2 2.3 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี 0404 ปฏิรูประบบการปล่อย
ชั่วคราว 

0405 การบันทึกภาพและเสียงในการ
ตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวน 

12 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

2 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ า
สถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีท่ัว
ประเทศ 

0401 การให้ประชาชนสามารถติดตาม 
ความคืบหน้า ข้ันตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

BR 
กระบวนการ

ยุติธรรม 
คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุตธิรรม 

ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

สภา 
ทนายความฯ 

ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 

ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง   
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
        ของประชาชนในกระบวนการ 
        นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
   สมานฉันท์ของคนในชาติ 

0104 การส่งเสริมการ 
   พัฒนาพรรคการเมือง 

0105 การปรับปรุงโครงสร้างและ 
   เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือ 
   การปฏิรูป 

0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ 
        พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาท่ี 
        ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ 
        เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ 
        เสรีภาพของประชาชน 

0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ 
  ประชาชนในการจัดท า 
  และเสนอร่างกฎหมาย 

0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อ 
 รวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ 
 ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการ 
 ใช้งาน 

BR 
การเมือง 

หน่วยงาน 

14 สถาบัน 
พระปกเกล้า 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน  
ป.ย.ป. 

ส านักงาน  
กกต. 

สถาบัน 
พระปกเกล้า หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

19 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

8 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

30 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

5 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

การบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

BR 0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
   บริหารงานและการบริการ 
   ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน 
        ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
        และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

0203  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
  ภาครัฐสู่ระบบเปิดเพือ่ให้ไดม้าและรักษา 
  ไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถ 
  อย่างคล่องตัวตามหลักคณุธรรม 

0204 สร้างความเข้มแข็งในการ 
  บริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี  
  โดยการมีส่วนร่วมของ 
   ประชาชน 

0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงิน 
   เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า  
   โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

ส านักงาน 
ก.พ. 

ส านักงาน 
 ก.พ.ร. 

กรม 
บัญชีกลาง 

0303 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคบัใช้กฎหมาย 

0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 
  กฎหมายท่ีสร้างภาระหรือเป็น 
  อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
 การประกอบอาชีพของประชาชน 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

20 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

1 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

ส านักงาน  
ป.ย.ป. 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 

กฤษฎีกา 

กระทรวง 
ยุติธรรม 

ส านักงาน 
เลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 

กฤษฎีกา 

04 

01 

02 

BR 
กฎหมาย 

03 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



nscr.nesdc.go.th 25 วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 

BR 
เศรษฐกิจ 

หน่วยงาน 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

10 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

17 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

20 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

16 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

5 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

13 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

BR 

13 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

8 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

15 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

8 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

14 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

BR 
สาธารณสุข 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

- 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

12 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
        (High Value Added) 

0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ 
        ท่องเท่ียวคุณภาพสูง 

0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ     
        ขนาดกลางและขนาดเล็กใน 
        อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ 
        การลงทุนของไทยใน(Regional 
        Trading/ Investment Center)  

0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ 
        เป็นพลังในการขับเคลื่อน 
        เศรษฐกิจ 

กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

กระทรวง 
พาณิชย์ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นท่ี 
        ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล  
        และชายฝ่ังรายจังหวัด  

0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ 
        ชุมชนในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน  

0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม 
มลพิษมาบตาพุด  

กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง 
มหาดไทย  

(กรมการปกครอง) 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
        ด้านสาธารณสุข  รวมถึงโรค 
        ระบาดระดบัชาติและโรคอบุัตใิหม่  
        เพื่อความม่ันคงแห่งชาติดา้นสุขภาพ  

0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ    
        ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและ 
        ดูแลรักษาโรคไม่ติดตอ่ส าหรับประชาชน  
        และผู้ป่วย  

0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ      
        ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่  
        บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ 
        ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง 
        นวัตกรรม 

0704 การปฏิรูประบบหลักประกนั 
       สุขภาพและกองทุนที่เกีย่วข้องให้ 
       มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ  
       เป็นธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและ 
       ยั่งยืนด้านการเงนิการคลัง 

0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี 
        ระบบบริหารจัดการแบบ 
        บูรณาการ คล่องตัว และการ 
        ร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพ 
        ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมอนามัย) 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร     
        เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
        และการจัดการ Fake News 

0802 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์  0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ  

กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

BR 
สื่อสารมวลชน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

BR 
สังคม 3 กระทรวง 

มหาดไทย หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

5 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

9 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

5 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้าหลักประกนั  
        รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ 
        ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ 
        นอกระบบ 

0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง 
        ความรู้ในระดับพืน้ที่ เพื่อให้สามารถจัด 
        สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ 
        อาชีพที่ตรงตามความต้องการของ 
        กลุ่มเป้าหมาย 

0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบยีนคนพิการ  
        เพื่อให้คนพิการไดร้ับสิทธิสวัสดิการ 
        และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม 
        และทั่วถึง 

0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกดิชุมชน 
        เมืองจัดการตนเอง 

0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่ 
        รัฐจัดให้กับประชาชน 

กระทรวง 
การคลัง 

กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์  

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 

นโยบายที่ดินแห่งชาต ิ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

หนา้นีน้ะแพรว 
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1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ                  
       One-Stop-Service โรงไฟฟ้า 
       ท่ีแท้จริง 

1002  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
    พลังงานแห่งชาติ 

1003  การใช้มาตรการบริษัทจัด        
    การพลังงาน (ESCO) 
   ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

1004 การพัฒนาปิโตรเคมี 
  ระยะท่ี New S-Curve 

1005  ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 
   และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ     
   เพ่ือเพิ่มการแข่งขัน 

1202   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ 
  ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน  
  ศตวรรษท่ี 21 

1204  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  และระบบอื่นๆ ท่ีเน้นการฝึก 
  ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่ 
  การจ้างงานและการสร้างงาน 

 

1205   การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ 
  ระบบธรรมาภิบาลของ    
  สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน 
  การพัฒนาประเทศไทย ออกจาก 
  กับดักรายได้ปานกลางอย่าง 
    ยั่งยืน 

BR 
พลังงาน 

10 
4 กระทรวง 

พลังงาน หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

2 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

4 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

4 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

5 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

4 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

11 
การป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ   

BR 1101  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   ของภาคประชาชนในการ 
   ต่อต้านการทุจริต 

1102  การพัฒนาระบบคุ้มครอง 
         ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 
         ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1103  การพัฒนากระบวนการ   
   ยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส  
   ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี 

         ทุจริตท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

1104   การพัฒนาระบบราชการ 
  ไทยให้โปร่งใส  
  ไร้ผลประโยชน์ 

1105  การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ 
   ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน 
   โครงการขนาดใหญ ่

ส านักงาน  
ป.ป.ช. 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ส านักงาน 
 ป.ป.ช. 

9 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

16 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

13 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

25 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

17 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

1201  การสร้างโอกาสและความเสมอ 
  ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
  ปฐมวัย BR 12 

การศึกษา กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทาง

การศึกษา 

กระทรวง 
พลังงาน 

กระทรวง 
พลังงาน 

กระทรวง 
พลังงาน 

ส านักงานคณะกรรม
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

สถาบันพัฒนา 
องค์กรชุมชน  

(องค์การมหาชน) 

ส านักงาน 
 ป.ป.ช. 

1302  การพัฒนาการเรียนรู้และ 
         เศรษฐกิจชุมชนบนฐาน 
         วัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

1304 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 

1305   การบริหารจัดการศักยภาพ   
  บุคลากรของประเทศ 

7 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

8 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

6 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

3 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

10 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
        ในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่าง 
        ท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้าง 
        โอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา 
        นักกีฬา 

1301  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป 
  อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ 
  กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ 
  เอกชนในการขับเคลื่อน 

BR 13 
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  

และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวง 
วัฒนธรรม 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรมฯ 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



nscr.nesdc.go.th 27 วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 

ตัวอย่าง แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด้าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

11. สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0101
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

สถาบันพระปกเกล้า

12. บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

6. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส (Thai PBS)9. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

โดย BR0101 มีโครงการ/การด าเนินงานท่ีส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 
1. กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ e-Learning เพื อพัฒนำประชำธิปไตย 
2. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยำกรเพื อส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย 
   อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ผลิตสื อส่งเสรมิควำมรูท้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ 

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 3 

โครงการและการด าเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock 4 

ช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS) 
โดย BR0101 มีช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS) 
ได้แก่ MS1 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 64 MS2/MS3 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 65 MS4 
คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ก.ย. 65 

เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินการตาม 
ขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock  
โดย BR0101 มีท้ังสิ้น 3 เป้าหมายย่อย 

ระบุ โครงการ /การด า เนิน งาน 
ช่วงเวลา แหล่ง ท่ีมาและวงเงิน
งบประมาณ 
โดย  BR0101 มี โ ค ร งก า ร /ก า ร
ด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) 2 

ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก ร่ ว ม กั บ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ก าหนด
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
โดยกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1  
ด้านการเมือง (BR0101) มีหน่วยงานร่วม
ด าเนินการท้ังสิ้น 14 หน่วยงาน 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ยังไม่เกิดการประสานและบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ/การด าเนินงาน 
ยังไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ 

ที่ผ่านมาการรายงานมีความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก 
ยึดรอบการรายงานฯ ตามไตรมาสปกติ โดยหน่วยงานมีระยะเวลา 
๑ เดือนในการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR และ
ส านักงานฯ จะประมวลผลดังกล่าวประมาณ ๑ เดือน ก่อนส่ง
รายงานดังกล่าวตามข้ันตอน 

โครงการ/การด าเนินงาน 
อาจยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

หากปรับรอบการรายงานความคืบหน้าฯ ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงจะนับรวมระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR 
และระยะในการประมวลผลของส านักงานฯ เพียง ๑ เดือน ซึ่งท า
ให้รอบการรายงานจะเหลื่อมกับรอบการรายงานตามไตรมาสปกติ 
แต่จะส่งผลให้การรายงานความคืบหน้าฯ มีความรวดเร็วและ
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจริงเพิ่มขึ้น 

ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนและรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 แผน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านแล้ว ส านักงานฯ มีข้อสังเกตที่ส าคัญ ดังนี้  

3.2 

3.1 

การรายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ ทุกสามเดือน 

ปรับรอบการรายงานให้สอดคล้อง 
กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง 

มีเรื่องและประเด็นจ านวนมากท่ีเป็น 
การด าเนินการปกติที่ให้ไม่เห็น 
ความคืบหน้าเท่าที่ควร 
 
ที่ผ่านมาการรายงานมีความล่าช้าและ 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

3 

วงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
ในแผนขับเคลื่อนเป็นการประมาณ

การเบื้องต้นเท่านั้น 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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การจัดล าดับความส าคัญ 3 กลุ่ม 
โครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สศช. ในส านักงานฐานะเลขานุการฯ  

4.1 

มีความส าคัญ 
จ าเป็นเร่งด่วนที่สุด  

หากไม่ด าเนินการ 
จะท าให้การปฏิรูปประเทศ 
ไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด 

มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความจ าเป็น 

1 2 3 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 4 
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เร่งรัดการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
และหน่วยงานร่วมด าเนินการ  

การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง) 

4.2 4.3 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานฯ  

จัดสรรงบประมาณเพ่ือด า เนินโครงการที่มี
ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

     ปรับรอบการรายงานโดยเริ่มนับจากเดือนมีนาคม 2564 ไปทุก 3 เดือน  

ในกรณีด าเนินงานไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ให้ สศช. และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด าเนินการตามมาตรา 26 และ 27 ของ พรบ. แผนและ
ข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป  

ส านักงบประมาณ 

พัฒนาระบบ eMENSCR เพ่ือรองรับส่วนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ก ากับ ติดตาม และประสานงานอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนฯ 

รายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

การรายงานความคืบหน้าฯ มาตรา 270  

ส าหรับรอบการรายงานของเดือน ม.ค.- ก.พ.64 จะเป็นการรายงานแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 4 
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ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

ขอความเห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม 
ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

มอบหมายส านักงานฯ น าเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

5 

มอบหมายส านักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock  
ข้อ 4 ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

5.1 

5.2 

5.3 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระดับพื้นที่ 

ระเบียบวาระ 
ที่ 4.2 

เรื่องเพื่อพิจารณา 



nscr.nesdc.go.th 33 วันท่ี  22 กุมภาพันธ์ 2564 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

 ความเป็นมา 

Z 
 
Y 
 
X 

โครงการ/การด าเนินงาน แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที ่

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและทุกระดับมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานในระดับพื้นที่ 
อาจยังไม่สามารถสะท้อนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ความครอบคลุมของระบบ eMENSCR ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับ
พื้นที่ ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การด าเนินงานในระดับพื้นที่  อาจยังท าได้ไ ม่
สมบูรณ์ในปัจจุบัน 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

“ร่วมคิด  
ร่วมท า  

ร่วมน าไป
ปฏิบัต”ิ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัด 

การปฏิบัติ 

การปฏิบัติ 

แผนระดับพื้นที่อื่นๆ 

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนระดับท่ี 2 ต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาพื้นที่  แผนการพัฒนาใน

ระดับพื้นที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวง/กรม 

แผนปฏิบัติด้าน... 

Function 

หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมกับส่วนราชการในการจัดท าและบรรจุโครงการ/การด าเนินงานลงในแผน 

ถ่ายระดับอย่างครอบคลุม 
ทุกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนระดับ 2 

เช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาของ 
ส่วนราชการ (Function) กับ พ้ืนที่ (Area) 

บรรจุโครงการในภารกิจของ 
ส่วนราชการที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของพื้นที่ 

ถ่ายระดับในประเด็นที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและศักยภาพของพ้ืนท่ี 

การถ่ายระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสูก่ารปฏิบตัิผ่านแผนในระดับพื้นที่โดยหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค  

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนความมั่นคงฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที ่

การจัดท าโครงการและการด าเนินงาน 
จัดท าแผนระดับพื้นที่ที่มีการถา่ยทอดเป้าหมายในระดับชาติ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดบัพื้นที ่

 แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่างการพัฒนาของพื้นที่ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 
ใช้ระบบ eMENSCR เพ่ือติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ใช้ระบบ eMENSCR เพ่ือติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าไปปฏิบัต”ิ 

ท าแผน 

ท าโครงการ 

ติดตามฯ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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วิเคราะห์ 
ช่องว่างเชิงนโยบาย 
และช่องว่างการพัฒนาของประเทศ  

ปี 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2563 070001 070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2563 090001 090002 090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2562 100001 100101 100201 100301

ปี 2563 100001 100101 100201 100301

ปี 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2562 120001 120002 120101 120201

ปี 2563 120001 120002 120101 120201

ปี 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2562 140001 140101 140201 140301

ปี 2563 140001 140101 140201 140302

ปี 2562 150001 150101 150201 150202

ปี 2563 150001 150101 150201 150203

ปี 2562 160001 160101 160201 160202

ปี 2563 160001 160101 160201 160202

ปี 2562 170001 170101 170201

ปี 2563 170001 170101 170201

ปี 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ปี 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ปี 2562 210001 210101 210102 210201

ปี 2563 210001 210101 210102 210201

ปี 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ปี 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลกัประกัน
ทางสงัคม

18. การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

19. การบริหารจดัการน้้าทัง้ระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสทิธภิาพภาครัฐ

21. การตอ่ตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบ

10. การปรับเปลีย่นค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างใหค้นไทย
มีสขุภาวะทีด่ี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลงัทางสงัคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

5. การทอ่งเทีย่ว

6. พ้ืนทีแ่ละเมืองน่าอยูอั่จฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิตกิส์
 และดจิทิลั

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าประเดน็ เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ยแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ
1. ความมั่นคง

2. การตา่งประเทศ

3. การเกษตร

การจัดท าแผน ในระดับพ้ืนที่ต้องมีการถ่ายระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ) 

ศึกษา ท าความเข้าใจเป้าหมายระดับชาติ 

ภาค 

กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนในระดับพื้นที่ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ท าแผน 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวง/กรม 

แผนปฏิบัติด้าน... 

Function 

ถ่ายระดับอย่างครอบคลุม 
ทุกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนระดบั 2 

เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาของ 
ส่วนราชการ (Function) กับ พื้นที่ (Area) 

บรรจุโครงการในภารกิจของส่วน
ราชการ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ 

ถ่ายระดับในประเด็นที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนความม่ันคงฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย
แผนพัฒนาภาค 

พิจารณา value chain ของเป้าหมายแผนในระดับที่สูงขึ้น
ไปตามล าดับ เพื่อประกอบการถ่ายระดับเป้าหมายแผนใน
ระดับรองลงมา 

เป้าหมายแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

พิจารณา value chain เพ่ือประกอบการ
ก าหนดเป้าหมายแผนในระดับรองลงมา 

พิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายของแผน
ในแต่ละระดับ ตามหลักการมอบหมายหน่วยงาน จ.3 

… 

10 

มองเป้าหมาย และ FVCT ของ แผน
แม่บทย่อยเพื่อประมวลหาเป้าหมายที่
หน่วยงานในระดับภาคมีส่วนสนับสนุนใน
การด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ Y1 

ก าหนดและมอบหมาย 
หน่วยงานเจ้าภาพของ 

แต่ละเป้าหมายแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่ให้สอดคล้อง

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 

เป้าหมาย 
แผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ 

(Y1) 

เป้าหมาย 
แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด (N) 

เป้าหมาย 
แผนย่อย (n) 

จัดท าแผนระดับพื้นที่ที่มีการถา่ยทอดเป้าหมายในระดับชาติ 

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ท าแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับท่ี 1 

แผนระดับที่ 2 

แผน 
พัฒนาภาค 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

140  
เป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมาย 
แผนย่อย  

(n) 

เป้าหมาย 
แผนย่อย n 

เป้าหมาย 
แผนพัฒนาภาค  

(N) 

เป้าหมาย  
(n) 

ก าหนดเป้าหมาย
แผนพัฒนาภาค 

ก าหนดเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

เป้าหมาย 
แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด (N) 

ก าหนดเป้าหมาย 
แผนพัฒนาจังหวัด 

ห่วงโซ่คุณค่า 

ห่วงโซ่คุณค่า 

การส่งผลต่อการบรรลุเป้าขององค์ประกอบและปัจจัย 

เป้าหมาย 
(n) 

แผนพัฒนา 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผน 
พัฒนาภาค 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

140  
เป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมาย 
แผนย่อย  
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย 
แผนพัฒนาภาค  

เป้าหมาย 
เก่ียวข้อง 

ก าหนดเป้าหมาย
แผนพัฒนาภาค 

ก าหนดเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

เป้าหมาย 
แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ห่วงโซ่คุณค่า 
ห่วงโซ่คุณค่า 

แผนพัฒนา 
จังหวัด 

เป้าหมาย 
เก่ียวข้อง 

ก าหนดเป้าหมาย 
แผนพัฒนาจังหวัด 

•วิ เ ค ร า ะ ห์ ว่ า มี ปั จ จั ย แ ห่ ง
ความส าเร็จใดบ้างในภาคที่มี
ศั ก ย ภ าพ ส าม า รถ สนั บ สนุ น
องค์ประกอบและปัจจัยที่ภาค
เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาภาค 
• พิจารณาเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ภาคสามารถสนับสนุนให้เกิดการบรรลุ จาก 140 เป้าหมาย 
• พิจารณาองค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ

ไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยทีภ่าคมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุ 

• วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาคมีส่วนร่วมขับเคลื่อน 
สามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้
อย่างไรบ้าง  

• วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยแห่งความส าเร็จใดบา้งในภาคที่มศัีกยภาพ
สามารถสนับสนุนองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาคเก่ียวข้อง  

วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบและปัจจัยว่า
สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้มาก
น้อยเพียงใด  

แผนพัฒนาภาคต้องถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การก าหนดเป้าหมายแผนภาคในลักษณะ
ที่เป็นการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา
มาจากเป้าหมายแผนแม่บทฯ 

ส าหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ด าเนินการถ่าย
ระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค โดยให้
เริ่มพิจารณาจากเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค และแผน 
กลุ่มจังหวัดตามล าดับ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิท าแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับท่ี 2 

แผน 
พัฒนาภาค

อีสาน 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

140  
เป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมาย 
แผนย่อย  
เกี่ยวข้อง 

ก าหนดเป้าหมายแผนพัฒนาภาค 

ห่วงโซ่คุณค่า 

•วิ เ ค ร า ะ ห์ ว่ า มี ปั จ จั ย แ ห่ ง
ความส าเร็จใดบ้างในภาคที่มี
ศักยภาพสามารถสนั บสนุ น
องค์ประกอบและปัจจัยที่ภาค
เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาภาค 
• พิจารณาเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่ภาคสามารถสนับสนุนให้เกิดการบรรลุ จาก 140 
เป้าหมาย 

• พิจารณาองค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่ภาคมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุ 

• วิเคราะห์ ว่าองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาคมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน สามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยได้อย่างไรบ้าง  

• วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยแห่งความส าเร็จใดบ้างในภาคที่มี
ศักยภาพสามารถสนับสนุนองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาค
เก่ียวข้อง  

วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบและปัจจัยว่า
สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้มาก
น้อยเพียงใด  

ภาคพัฒนาภาคต้องถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การก าหนดเป้าหมายแผนภาคในลักษณะ
ที่เป็นการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา
มาจากเป้าหมายแผนแม่บทฯ 

ส าหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ด าเนินการถ่าย
ระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค โดยให้
เริ่มพิจารณาจากเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค และแผน 
กลุ่มจังหวัดตามล าดับ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ 
 แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ท าแผน ตัวอย่างการถ่ายระดับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สินค้าเกษตร
แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับท่ี 2 

แผน 
พัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

140  
เป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ 

สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 
มมีูลค่าสูงขึ้น 

…. 

สินค้าเกษตร
แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าสูงขึ้น 

วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีในภาค เช่น ข้าว ท าอย่างไร ? 
ให้ข้าวมีมาตรฐาน 

งานวิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ 
ของเกษตรกร 

กระบวนการผลิต อื่นๆ 

ก าหนดเป้าหมายของภาค  
อาทิ เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่า 
ให้กับข้าวมากข้ึน 

วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยแห่งความส าเร็จใดบ้างใน
ภาคท่ีสนับสนุนให้ข้าวได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

F0201 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

140  
เป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ 

สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 
มมีูลค่าสูงข้ึน 

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น 

F0201 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน 

เกษตรกรในพ้ืนที่ในรับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในการสร้างมูลค่าให้กับข้าวมากยิ่งขึ้น 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

เป้าหมายแผนปฏิบตัิราชการของจังหวัด 

เกษตรกรในพ้ืนที่ในรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าให้กับข้าวมากยิง่ขึ้น 

เป้าหมายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ด าเนินการถ่ายระดับตามข้ันตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค  

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 

งานวิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้ 
ของเกษตรกร 

กระบวนการผลิต อื่นๆ 

วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยแห่งความส าเร็จใดบ้างในภาคที่สนับสนุนให้ข้าวได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

โครงการ 

แผนระดับที่ 3 

เป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 

x 

Y 

เป้าหมายแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

เป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัด 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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การจัดท าโครงการและการด าเนินงาน 
จัดท าแผนระดับพื้นที่ท่ีมีการถ่ายทอดเป้าหมายในระดับชาติ 

• การจัดท าโครงการและการด าเนินงาน ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการจัดท าโครงการ ตามที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก าหนด รวมทั้ง
ด าเนินการตามหลักการจัดท าโครงการตามมติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

แนวทาง 

 การมองเป้าหมายร่วมกัน  
การจัดท าโครงการ/ 

การด าเนินงาน 
 

การจัดล าดับความส าคัญ 
และความเร่งด่วนของโครงการ  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ราย 5 ปี และรายป ี

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน ความ
เหมาะสมและความครอบคลุมของ
เป้าหมายในระดับพื้นที ่

• หน่วยงานเจ้าภาพ ทบทวนและเพิ่มเติม
หน่วยงานท่ีมีส่วนขับเคลื่อน ให้ครบถ้วน 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์
และพิจารณาหาช่องว่างการพัฒนา 

รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมาย 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง 

• หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ตามหลักการ
เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยใช้ข้อมูลจาก
ห่วงโซ่คุณค่า ข้อมูล สถิติ สถานการณ์และ
งานวิจัย 

• หน่วยงานเจ้าของโครงการน าโครงการ
เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  

• พิจารณาผลกระทบของโครงการท่ีมี
ต่อ เ ป้าหมาย และระยะห่างจาก
เป้าหมายของแผนในระดับพ้ืนท่ี 

• ราชการบริหารส่วนกลางจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการราย 5 ปี และรายปี เ พ่ือเป็น 
แผนระดับท่ี 3 โดยให้บรรจุโครงการท่ี 
ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ 

• จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่ม 
จังหวัด โดยให้บรรจุโครงการท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

• ส านักงบประมาณ ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติ
ราชการราย 5 ปี และประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเพ่ือจัดสรรงบประมาณ  

 ในระดับพ้ืนที่ได้รับความเหมาะสมและ
ร่วมกันวิเคราะห์หาช่องว่างการพัฒนา 

 โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 

 โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

 แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และ
รายปีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ท าโครงการ 

01 

การยึดเป้าหมายร่วมกัน  

03 

การจัดล าดับความส าคัญ 

04 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

02 

การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 
FVCT / Gap Analysis 

• แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และรายปี 
ของราชการบริหารส่วนกลาง 

• แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุให้การด าเนินการไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์  

แบบบูรณาการร่วมกัน 

 ทบทวน ความเหมาะสมและความครอบคลุมของ
เป้าหมายในระดับพื้นที ่

 ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีส่วนขับเคลื่อน 
ให้ครบถ้วน 

 ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการ
พัฒนา 

 พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการ
ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย 
 

02 
การจัดท าโครงการ 

04 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดท าโครงการโดยใช้ข้อมูลจากห่วง
โซ่คุณค่า ข้อมูล สถิติ สถานการณ์และ
งานวิจัย 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการน าโครงการเข้า
ระบบ eMENSCR 

 พิจารณาผลกระทบ 
ของโครงการที่มีต่อเป้าหมาย 
และสถานการณ์ความเสี่ยง
การบรรลุเป้าหมายของแผน
ในระดับพื้นที่ 

หน่วยงานแต่ละระดับ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้อง 

ท าโครงการ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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ติดตามฯ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

ใช้ระบบ eMENSCR เพ่ือติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

น าเข้าและรายงานผล 

หน่วยงานของรัฐในระดับพ้ืนที ่
ด าเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในการน าเข้าโครงการและแผนระดับพ้ืนที่ในระบบ 
eMENSCR โดยทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานที่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของ
การด าเนินงาน 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องติดตาม 

ผู้ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท าและ
ประเมินแผนของพื้นที่ในทุกระดับ
ต้องใช้ระบบ eMENSCR เป็น
เครื่องมือหลักในการติดตามแผน
ของพื้นที่ในทุกระดับ 

พัฒนาระบบ 

ส านักงานฯ พัฒนาระบบ eMENSCR  
เพื่อรองรับการติดตามแผนในระดับ
พื้นที ่

หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ใชข้้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการพิจารณาจัดท าโครงการ/การ
ด าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) 

๓.๓.๑ หน่วยงานของรฐัในระดบัพืน้ท่ีด  าเนินการตามระเบียบ ว่าดว้ย
การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล การด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการน าเขา้โครงการและแผนระดบัพืน้ท่ีในระบบ 
eMENSCR โดยทกุหน่วยงานตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ี
สามารถสะทอ้นผลผลิตและผลลพัธข์องการด าเนินงาน 
ท่ีส่งผลต่อการบรรลเุปา้หมายของแผนระดบัต่าง ๆ 
๓.๓.๒ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท าและประเมินแผนของพืน้ท่ีในทกุระดบั
ตอ้งใชร้ะบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือหลกัในการติดตามแผนของ
พืน้ท่ีในทกุระดบั 
๓.๓.๓ ส านกังานฯ พฒันาระบบ eMENSCR เพ่ือรองรบัการ
ด าเนินการดงักล่าว โดยใหเ้ริม่ใชง้านไดต้ามแนวทางท่ีเสนอ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือใหมี้การติดตามประเมินผลอย่าง 
เป็นรูปธรรม บนฐานขอ้มลูท่ีมีการด าเนินงานของหน่วยงานรฐัไดอ้ย่าง
ครอบคลมุ สามารถพฒันาตามศกัยภาพหรอืแกไ้ขปัญหาในพืน้ท่ีได้
อย่างสอดคลอ้งและตอบสนองต่อเปา้หมายของแผนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
๓.๓.๔ หน่วยงานของรฐัในระดบัพืน้ท่ีใชข้อ้มลูจากระบบ eMENSCR 
ในการพจิารณาจดัท าโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) 

หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่น าเข้าโครงการ
และแผนระดับพื้นที่ ในระบบ eMENSCR  
 
ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานที่
สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนระดับต่าง ๆ 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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ข้อเสนอเพือ่พิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระดับพื้นทีต่ามที่ส านักงานฯ เสนอ  

มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

1 

2 

วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ระเบียบวาระ 
ที่ 4.3 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ส านักงานฯ มีหน้าที่ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการฯ (มาตรา 22 (2)) 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 

ความเป็นมา 

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

ส านักงานฯ จึงพัฒนาระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส าหรับ น าเข้าข้อมูลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
โครงการ /การด าเนินงาน แผนระดับที่ 3  ตามนัยของมต ิครม.  4 ธ.ค. 60 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากการเชื่อมระบบ eMENSCR  
และ e - Plan 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ใน 3 ระดับ (จ.1 - จ.3) แปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการ XYZ 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบ eMENSCR 

ส านักงานฯ จึงได้ด า เ นินการพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ 
เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางส าหรับรองรับ
การน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 
ส านักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship :XYZ) 
โดยต้องเป็นการด าเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) 
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ข้อสังเกตจากการประมวลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

จากกระบวนการจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ข้อมูลเชิงวิชาการ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อจ ากัด
ในการสนับสนุนการด าเนินการเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

1 
งานวิจัยและการศึกษาต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนถึงผลการศึกษาวิจัยที่จะน าไปสู่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งอาจมีข้อจ ากัด 
ในการเข้าถึงข้อมูล 

2 

ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะส่วนมากยังเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม  
ที่ไม่ได้มีการระบุได้ถึงการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ 3 

จากการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

โครงการ/การด าเนินงาน 

การรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

1 การรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน (M6) ของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบ eMENSCR ยังไม่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมาย 

2 
การติดตามประเมินผลมีข้อจ ากัดของความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลด้านงบประมาณเพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการติดตาม 
ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 
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ตัวอย่างการจัดท าโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 

Z 

Y2 

Y1 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยยังอยู่ในสถานะวิกฤติ 

ที่มาของการจัดท าโครงการยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
การจัดท าบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ไม่มีข้อมูลสถิต ิหรือ งานวิจัยสนับสนุน 

ข้อมูล/งานวิจัย  ไม่ม ี เข้าไม่ถึง 
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มองเป้าร่วม 
วิเคราะห์ช่องว่าง 
จัดล าดับความส าคัญ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

การจัดท าแผนระดับที่ 3 

แนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัติ 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

• ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอ่ืน ๆ 
• ข้อมูลที่น าเข้าต้องมีความเป็นปัจจุบัน  

สอดคล้องต่อเป้าหมายแผนย่อย 140 เป้าหมาย 
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D 

จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

• การมองเป้าร่วมกัน 
• การจัดล าดับ 

และความเร่งด่วน 
โครงการส าคัญ 

จัดท าแผนระดับที่ 3  
เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิ

ด า เนินการตามหลักการและกระบวนการ 
ของมติ ครม. วันที่  15 ธันวาคม 2563 และ 
คู่ มือแนวทางการจัดท าแผนและการเสนอ 
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 
 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR) 

• น าเข้าข้อมูลการด าเนินงาน/การด าเนินการ
และแผนระดับที่ 3 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตามมติครม.วันที 29 ก.ย. 2563 โดยยึดแนวทางการด าเนินการ 
ตามมติครม.วันที่ 5 พ.ค. 2563  

• เชื่ อม โยงระบบฐานข้ อ มูลกับ  GFMIS และ 
e-Budgeting เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล  

• พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

ข้อมูล โครงการ/ 
     การด าเนินการ 

ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

แผนระดับ 3 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 

• การจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
• การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี  
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ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลอื่น งานวิจัย/การศึกษา 

จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนนุการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อมูล 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าและปรับปรุง
ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้มีความเป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

การให้ทุนและการก ากับงานวิจัย  
ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศโดยยึดเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก 

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  
data driven 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล สถิติ 
สถานการณ์ บนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ 
เพ่ือสนับสนุนการตดิตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open-D) 

หน่วยงานต้องน าเข้างานวิจัยที่แล้ว
เสร็จในระบบ (Open-D) 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 
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จัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิโครงการ/การด าเนินการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ท่ีมีการบรรจุโครงการท่ีส่งผล 

ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตใุห้การ
ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์  

แบบบูรณาการร่วมกัน 

 หน่วยงานระดับกรม ทบทวนความ
เหมาะสมและความครอบคลุมของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 หน่วยงานเจ้าภาพ ท้ัง 3 ระดับ ทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมที่มีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย (Y1)  
แต่ละเป้าหมายให้มีความครบถ้วน 

หน่วยงานของรัฐร่วมกันวิเคราะห์ 
Gap Analysis และห่วงโซ่คุณค่า

ของประเทศไทย ข้อมูลสถิติ 
งานวิจัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการ
จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

สศช. สงป. ร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพ จ.1 – จ.3 พิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของร่าง
โครงการส าคัญที่หน่วยงาน

เจ้าของโครงการน าเข้าในระบบ 
eMENSCR 

• โครงการส าคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

• โครงการอ่ืน ๆ /ภารกิจ
ประจ า 

 

หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการตามมติ ครม.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
โดยน าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัยมาประกอบการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 
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แผนระดับที่ 3 จัดท าแผนระดับที่ 3 
หลักการการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน…  

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี  
เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จะต้องเสนอส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนและกระบวนการตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (4 ธันวาคม 2560 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563) และด าเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดท าแผนและ
การเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างเคร่งครัด 

หน่วยงานน าแผนระดับที่ 3 ที่ประกาศใช้แล้วเข้าระบบ 
eMENSCR  ตามแนวทางและขั้นตอนที่ส านักงานฯ ก าหนด  

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยระบบ eMENSCR เป็นหลัก 

e-budgeting 

รัฐสภา 

คณะกรรมการ 

หน่วยงานของรัฐ 

ประชาชน 

ขยายแนวทางให้เห็นชัดๆ ใครต้องท าอะไร ยังไงตอนไหน 
- โครงการ แผน ใครจะท าอะไรตอนไหน 
- การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องเชื่อม GFMIS EBUDGETING เพราะ ..... 
- น า AIมาช่วย 

โครงการ/การด าเนินงาน 

หน่วยงานต้องน าเข้าข้อมูลโครงการ + ส่ง
ข้อมูลอนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ต.ค.–ธ.ค.) 

แผนระดับที่ 3 

หน่วยงานต้องน าเข้า 
แผนระดับที่ 3 พร้อมทั้งส่งข้อมูล 
อนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จ และ 

รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ
ตามแผน ในระบบ eMENSCR 

การเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
โดยเฉพาะ GFMIS และ e-budgeting 

เพ่ือให้ระบบ eMENSCR  สามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ และ
ผลลัพธ์ในการด าเนินงานต่อความคุ้มค่า

และความสอดคล้องของการจัดสรร
งบประมาณ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

น าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
มาใช้ในการสนับสนุน 

การประเมินสถานการณ์ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

ระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR 
หน่วยงานต้องรายงานผล + ส่งข้อมูล
อนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นไตรมาส 

หน่วยงานของรัฐใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการพิจารณาจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
ตามแนวทางทั้ง 4 ... ที่ส านักงานฯ เสนอ  
มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตบินฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์
ตามแนวทางที่ส านักงานฯ เสนอ 

มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
เพื่อพิจารณาสั่งการตอ่ไป 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 

1 

2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระ 
ที่ 5 

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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Back up 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

การติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ต่อ) 

ส านักงานฯ น ารายละเอียด
ของแผนการขับเคลื่อนฯ  
เข้าในระบบ eMENSCR  
เพ่ือเป็นข้อมูลต้ังต้น 

รายงานผลการด าเนินงาน  
รอบส้ินไตรมาสที่ 2  
ภายในเดือนเมษายน 2564 

หน่วยงานหลัก และ หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
(เฉพาะที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อน)  
บันทึกรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน  
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 

M1-M5 

M6 

* น าเข้าข้อมูลได้เฉพาะโครงการ/การด าเนินการที่ปรากฏในแผนการขับเคลื่อน  
   โดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการเท่าน้ัน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  
รายงานผลการด าเนินงาน 
(M6) เป็นรายไตรมาส 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ประมวลและสรุปความคืบหน้า
ของประเด็น Big Rock  
ประจ าไตรมาส  

ส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ให้รองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 4.3 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

บรรลุเป้าหมายประเด็น 
การปฏิรูปประเทศ 

กรอบการขับเคลื่อนที่ส าคัญ เครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
การติดตามการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด 
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการ 
การเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

แผนขับเคลื่อน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock)  

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock 2.2 

ผลการด าเนินงาน  2 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
36 หน่วยงาน 

น าส่ง 
สศช. ในฐานะ 

ส านักงานเลขานุการฯ 

จัดท าแผนขับเคลื่อน 
กิจกรรม Big Rock 62 แผนฯ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
พิจารณาความเหมาะสม 
แล้วเสร็จ มกราคม 2564 

2.1 การสร้างความเข้าใจกิจกรรม  Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง 13 ด้าน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานร่วมเนินการ 

แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม  
Big Rock 

2.3 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

1 การเมือง 

BR0101 
การส่งแสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระปกเกล้า 

BR0102 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ทุกระดับ 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ส านักงาน ป.ย.ป. 

BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป สถาบันพระปกเกล้า 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

14 

19 

3 

- 

8 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 33 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 15 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 9 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 10 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

2 การบริหารราชการแผ่นดิน 

BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

BR0203 
ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพ่ือให้ได้มาและ
รักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

BR0204 
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

BR0205 
ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

30 

3 

6 

5 

- 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 65 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 :  37 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 5 โครงการย่อย 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 :  3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

3 กฎหมาย 
BR0301 

จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชน ส านักงาน ป.ย.ป. 

BR0302 
จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

BR0303 
จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม 

BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร 

BR0305 
 จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

3 

- 

20 

1 

- 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 2 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

หมายเหตุ : การด าเนินงานขับเคลื่อนโดย 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 

ในระยะเร่งด่วน (คปก. เร่งด่วน) 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

4 กระบวนการยุติธรรม 
BR0401 

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการยุติธรรม 

คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

BR0402  การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
สภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ส านักงานศาลยุติธรรม 

BR0405 
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการ
สอบสวน 

ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

12 

- 

2 

- 

6 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

5 เศรษฐกิจ 
BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

BR0503 
การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

BR0504 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment Center)  

กระทรวงพาณิชย์ 

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

3 

10 

17 

20 

6 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 28 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 26 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 25 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 : 10 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 35 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 12 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ 
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6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

BR0601 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

BR0602 การบริหารจดัการเขตทางทะเล และชายฝ่ังรายจงัหวัด  
กระทรวง 

มหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) 

BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  
กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวง 
มหาดไทย 

BR0604 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบ
ตาพุด  

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

16 

6 

5 

13 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 22 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 19 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 13 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 16 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 4 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 12 โครงการ 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

7 สาธารณสุข 

BR0701 
การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 

BR0702 
การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย  

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 

BR0703 
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่
บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชงินวตักรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมอนามัย) 

BR0704 
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ 

BR0705 
การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และ
การร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

13 

8 

15 

8 

14 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 10 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 12 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 6 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 4 โครงการ 
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BR0801 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
จัดการ Fake News 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

ปีงบประมาณ 2564 :  โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 :  โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 :  โครงการ 

BR0802 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

ปีงบประมาณ 2564 :  โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 :  โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 :  โครงการ 

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ  

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  

ปีงบประมาณ 2564 :  โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 :  โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 :  โครงการ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

- 

- 

12 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

9 สังคม 
BR0901 

การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ กระทรวงการคลัง 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

BR0902 
ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวงมหาดไทย  

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ 

เงินนอกงบประมาณ/แหล่งเงินได้รายได้อื่น :  
2 โครงการ 

BR0903 
การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

BR0904 การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง กระทรวงมหาดไทย  ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ 

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ  

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

3 

5 

9 

6 

5 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

10 พลังงาน 

BR1001 ศูนย์อนุมัติอนญุาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าท่ีแท้จริง กระทรวงพลงังาน ปีงบประมาณ 2564 :  1 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 :  5 โครงการ 

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลงังาน ปีงบประมาณ 2564 :  1 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 :  5 โครงการ 

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงพลงังาน ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ New S-Curve 

ส่ำนักงำนคณะกรรม
นโยบำย 

เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก 

ปีงบประมาณ 2564 :  1 โครงการ 

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน กระทรวงพลงังาน ปีงบประมาณ 2564 :  8 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 10 โครงการ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

4 

2 

4 

4 

5 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 

ปีงบประมาณ 2564 : 10 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ 

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ช 
ปีงบประมาณ 2564 : 8 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ 

BR1103 
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ส านักงาน ป.ป.ช 
ปีงบประมาณ 2564 : 13 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 14 โครงการ 

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ช 
ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ 

 

BR1105 
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ ส านักงาน ป.ป.ช 

ปีงบประมาณ 2564 : 9 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : ด าเนินการต่อเนื่อง 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

3 

3 

4 

3 

6 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ 11 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

12 การศึกษา 

การศึกษา 
BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

BR1202 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ 

BR1203 
การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

BR1204 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

BR1205 
การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

9 

16 

13 

25 

17 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 10 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 4 โครงการย่อย 

ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ 

ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ 
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 1 โครงการย่อย 
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

BR1301 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทกุช่วงวัย ผ่านการปฏรูิปอุตสาหกรรม
บนัเทงิและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 5 โครงการ 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรมแบบบูรณาการ กระทรวงวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2564 : 15 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 25 โครงการ 

BR1303 
การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา 

กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

ปีงบประมาณ 2564 : 10 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 13 โครงการ 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ 

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ 

จ านวนหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

7 

8 

6 

3 

10 

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก 13  
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จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
(มติคณะรัฐมนตรี 5 พ.ค. 63) 

แผนระดับที่ 3 

เชื่อมระบบแล้ว 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (eMENSCR) 

ฐานข้อมูลต่างๆ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าเข้าข้อมูลใน Open-D 
- ข้อมูล/สถิต/ิสถานการณ ์
- งานวิจัย/การศึกษา 
- อื่น ๆ 

ทบทวน จัดท าพัฒนา ปรับปรุง ข้อมูลให้
สอดคล้องกับ เป้าหมายุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทฯ และห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย 

ใช้ Open-D เป็นศูนย์กลางข้อมูล 

• พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 60 
• มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 ธันวาคม 62 
• มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 29 กันยายน 63 ให้

แนวทางด าเนินการตามมติ 5 พฤษภาคม 63 
ก าหนดให้การด าเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติตอ้งตั้งอยู่ 
บนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ data driven 

e-budgeting 

ต้องเชื่อมโยงระบบงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล 

1 

2 3 

4 

วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชงิประจกัษ์ 

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้ข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ/สถานการณ์/งานวิจัย/
การศึกษา และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบการด าเนินการ 

แผนระดับที่ 3 

เชื่อมระบบแล้ว 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยใช้ระบบ eMENSCR เป็นหลัก หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าเข้าข้อมูลใน Open-D 
- ข้อมูล/สถิติ/สถานการณ ์
- งานวิจัย/การศึกษา 
- อื่น ๆ 

ทบทวน จัดท าพัฒนา ปรับปรุง ข้อมูลให้
สอดคล้องกับ เป้าหมายุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทฯ และห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย 

ระบบ Open-D เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล 

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ + data driven 

e-budgeting 

ต้องเชื่อมโยงระบบงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล 

1 

2 3 

4 

หลักการ 
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธ.ค. 60 /  

3 ธ.ค. 62 / 15 .ค. 63) 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตัิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลสนับสนุนที่สอดคลอ้ง
และครอบคลุมการด าเนินการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัต ิ

- ข้อมูล/สถิติ/สถานการณ์ 
- งานวิจัย/การศึกษา 
- อื่น ๆ 

data driven 

มีแผนปฏิบัติราชการเป็นแผน
หลักเพื่อแปลงยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่
การปฏิบัติ และมีแผนระดับที่ 
3 อื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น  
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สาระส าคัญ ระบบ TPMAP 

ใครคือคนจน ? คนจนอยู่ที่ไหน ? ปัญหาของคนจน
คืออะไร ? 

แก้ไขปัญหาคนจน 
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ? 

นายกฯ มีค าสั่งการ ในการใช้ Big Data  
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 

ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ 

ขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนา 
คนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 2.0) เพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคน 
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย 

 ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty 
Map and Analytics Platform  

: TPMAP 1.0) 

ส านักงานฯ และ NECTEC 

ส านักงานฯ และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เมษายน 2562 

ส านักงาน ฯ ได้ด าเนินการ 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

มกราคม 2561  
ข้อสั่งการให้ กบภ. น าระบบ TPMAP 1.0  

ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน  

TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ ่ 
(Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า  

TPMAP สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและ 
ความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ 
หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น 

TPMAP เป็นเคร่ืองมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

TPMAP ? 
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สาระส าคัญ ระบบ TPMAP หลักการของระบบ TPMAP  

ข้อมูลระดับรายจังหวัดและต าบล 

ข้อมูลชี้เป้า
ระดับบุคคล 

ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้ที่อยู่ในการส ารวจ ข้อมูล จปฐ. 

ผู้ที่อยู่ในการส ารวจ ข้อมูล จปฐ. และ 
ตกเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิต ิ(MPI)  
คนจนเป้าหมาย : ที่อยู่ในการส ารวจ ข้อมูล จปฐ. และ 
ตกเกณฑ์ MPI และเป็นลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ข้อมูลของระบบ TPMAP 

การแสดงผลข้อมูล 

การแสดงผลของข้อมูล ระบบ TPMAP ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยมีการเผยแพร่จ านวนคนจนเป้าหมาย
จ าแนกตามมิติความยากจนและพื้นที่ ระหว่างปี 2560-2562  
(ปีปัจจุบันของข้อมูล) และมีการแสดงผลในรูปแบบ “Data 
Storytelling” ที่เว็บไซต์ www.tpmap.in.th 

http://www.tpmap.in.th/


การประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

ครั้งที่ 1/2564 

ภาพประกวดจากโครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 


