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การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
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ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2/2562 
ระเบียบวาระที่  3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

3.3 หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
 และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่  4 : เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  

 และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 
 4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 4.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
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วาระที ่1 
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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วาระที ่2 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ครั้งที่ 2/2562 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2/2562 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 
13.30 – 15.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 

 ส านักงานฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 
2562 เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  
ซึ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ผลการด าเนินการ 

ความเป็นมา 
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วาระที ่3.1 
เรื่องเพื่อพิจารณา  
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  

ความเป็นมา 

วาระที่ 3.1 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และก าหนดให้ในกรณีที่ต้องปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 

1 

2 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

99 
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วาระที่ 3.1 

1 ส.ค. 2560 
(พ.ร.บ.บังคับใช้) 
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คณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แล้วเสร็จ 

คณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานด าเนินการให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561  

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูป 

ช่วงเวลาจัดท า/รับฟังความเห็น 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ 6 เมษายน 2561  

คณะกรรมการปฏิรูปจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศใน
ด้านที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ 

รายงานต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ 18 เมษายน 2562  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

คณะรัฐมนตรีวันที่  
3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบแนวทาง

ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

ช่วงเวลาจัดท า/รับฟังความเห็น 
ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ต.ค. เม.ย. พ.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. 

2562 2560 2561 2563 
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
ความเป็นมา 

คณะกรรมการปฏิรูปจัดท าแผนการ
ปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ 

ที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปทกุคณะ 
วันที่ 25 มีนาคม 2563 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
วันที่ 1 เมษายน 2563 

เม.ย. 
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ควรปรับปรุงเป้าหมายให้ประชาชนสามารถจับต้อง
และติดตามได้ 

ควรปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ควรค านึงถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
ในแผนการปฏิรูปประเทศท่ีปรับปรุงแล้ว 

1 ควรขยายกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศให้
ครอบคลุมกับประชาชนในทุกภาคส่วน 

1 ควรจ ากัดจ านวนการบัญญัติกฎหมายใหม่ที่มี
จ านวนมากเกินไป  

1 ควรมีวิธีการหรือช่องทางให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

จ านวนผู้แสดงความเห็น 3,263 ราย 20 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 

http://nscr.nesdc.go.th/reform2020/ 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 

ภาวิชาการ 

ควรปรับปรุงเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนฯ มีความ
สอดคล้องกัน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ควรบูรณาการกิจกรรมที่มีวิธีการด าเนินการ และ
ลักษณะของเรื่องที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน 

ควรปรับปรุงช่ือหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรองชัดเจน 

ควรให้พิจารณาความส าคัญกับบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
ด้านภารกิจ และงบประมาณ 

ควรทบทวนกฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายบริหารให้มี
ความเป็นธรรม 

1 

2 

3 

4 

5 

31 ม.ค. – 11 ก.พ. 63 หน่วยงานของรัฐแสดงความคิดเห็น 
จ านวน 51 หน่วยงาน 

ฝ่ายนิติบัญญัติ  

องค์กรอิสระ  

ฝ่ายตุลาการ  

องค์กรอัยการ  
แผนการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับตามมาตรา 258 และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญ และต้องบรรลุ
เป้าหมายในระดับเดียวกับที่ก าหนดไว้เดิมในปี 2565 
 

การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และการทุจริตคอรร์ัปชั่น
ต้องหมดไปจากระบบราชการและสงัคมไทย และ 

ให้ข้าราชการท างาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ท างานเชิงบูรณา
การระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

2 

3 

31 ม.ค. – 11 ก.พ. 63 
คณะกรรมาธิการ สว.  

จ านวน 26 คณะ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง   

การรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

วาระที่ 3.1 

กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวิธี  
การรู้รักสามัคคีและการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 4 

- โครงการการกระจายอ านาจดา้นการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยเป็น Logistics Hub 
- จัดตั้ง “คณะกรรมการการลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม” 
- การปฏิรูประบบรองรับสงัคมสูงวัยท่ีเป็นรูปธรรมใน
ระดับชุมชน 
 

ตัวอย่าง Big Rock 
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คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศได้มีหนังสือส่ง
ร่ า งแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 จ านวน 10 
ด้าน โดยส านักงานฯ 
ได้สรุปการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 
2562 

การปรับเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดระดับแผน 

การปรับ
กิจกรรม 

ปรับปรุง (เดิม) 
Big Rock 

การทบทวน
กฎหมาย 

ปรับปรุง (เดิม) 

การทบทวนการ
จัดต้ังหน่วยงาน 
ปรับปรุง (เดิม) 

การหารือหน่วยงาน
ตามมาตรา 26  
และมาตรา 27 

การปรับ
เค้าโครง
ของแผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   58 (56) 1 5 (5) 0 (0) ได้ข้อยุติบางส่วน   

   86 (115) 6 12 (21) 3 (4) ได้ข้อยุติบางส่วน   

   142 (142) 5 41 (41) 9 (9) ได้ข้อยุติบางส่วน 

   239 (239) 4 27 (27) 1 (1) ได้ข้อยุติบางส่วน   

   224 (325) 2 36 (35) 7 (11) ได้ข้อยุติแล้ว   

   89 (139) 4 5 (14) 0 (0) ได้ข้อยุติบางส่วน 

   39 (22) 3 6 (7) 1 (2) ได้ข้อยุติแล้ว   

   19 (50) 2 10 (22) 0 (0) ได้ข้อยุติบางส่วน   

   161 (71) 3 11 (18) 0 (1) ได้ข้อยุติแล้ว   

   71 (143) 4 19 (25) 1 (1) ได้ข้อยุติแล้ว   

รวม 1,128 
(1,302) 34 172 (215) 22 (29) 

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  วาระที่ 3.1 
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบการปรับปรุบตามมติคณะรัฐมนตรี พบว่า มปีระเด็นที่ควรด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี ้

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง   วาระที่ 3.1 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้การปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศทุกด้านครบถ้วนสมบรูณ์ในทุก
ประเด็นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
3  ธั น ว าคม  2562 แ ละ ได้ มี ก า ร
พิจารณาจากกรรมการปฏิรูปประเทศ
ที่ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้องและจากประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีจะ
แต่งตั้งเพิ่มเติม 

1) การก าหนดค่าเป้าหมายในระดับแผนเพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2) ด้านสาธารณสุขได้ปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานออก แต่ไม่ได้คัดเลือกกิจกรรมปฏิรูป

ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) อย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นมา 
3) การคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญและจัดล าดับความส าคัญของกฎหมาย 
4) การก าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ในภาพรวมปรับลดลงเหลือ 22 หน่วยงาน แต่ยังอาจมีผลต่อภาระ 

ด้านงบประมาณและบุคลากรของประเทศ จึงควรระบุในแผนฯ ให้มีการแสดงเหตุผลและความจ าเป็น รวมถึงมี
ข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out) และให้เสนอแผนการน า Digital 
Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนประกอบค าขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้อง 
กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  2 มกราคม 2562 

5) มีร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ยังไม่ได้ข้อยุติในการปรับกิจกรรมตามข้อเสนอของหน่วยงานรับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ที่เสนอความเห็นตามมาตรา 26 และ 27 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ ให้
ครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่
ประชุมร่วมฯ เพื่อขอขยายเวลา
กา รปรั บปรุ ง แผนกา รปฏิ รู ป
ประเทศ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ครบถ้วนทุกคณะ 
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

มติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

วาระที่ 3.1 

เห็นควรขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเท ศ
ครบทุกด้าน และด าเนินการตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

มอบหมายส านักงานฯ น าความเห็นที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

30 วัน 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

คณะกรรมการยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ส่งร่างฯ แรกให้ 
สศช. 

สิงหาคม 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ที่ประชุมร่วมประธาน 
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา(ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ 
สศช. 

กันยายน 

คณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการปฏิรูป
เพ่ิมเติม 

45 วัน 

ตุลาคม 

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  ตามมติที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ และให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2562 
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง วาระที่ 3.1 
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วาระที ่3.2 
เรื่องเพื่อพจิารณา  
แนวทางการขับเคลือ่นการด าเนินงานเพือ่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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2560 

วาระที่ 3.2 

ผลการด าเนินการ 
มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับของแผน
แม่บทฯ (กลไก จ.1 จ.2 และ จ.3) และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งโครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่จะสามารถส่งผลต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์ตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) และ
โครงการส าคัญที่ยังขาดหาย (Missing Links) 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ เป็นกรอบใน
การด าเนินการ 

จัดท าโครงการส าคัญ (Flagship Project)  
ร่วมกันระหว่าง สศช. สงป. สมช. กพร. 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และ
หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับของแผนแม่บทฯ 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทฯ  

ธันวาคม 2562 

จัดท าโครงการส าคัญ  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนแม่บทฯ ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับของแผน

แม่บทฯ และหน่วยงานอื่น ๆ 

มีนาคม 2563 

รายงานสรุปผล 
การด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 

(เล่มแรก)  

เมษายน 2563 

กรอบการด าเนินการ 
• 6 ยุทธศาสตร์ชาติ (พิจารณายุทธศาสตร์จัดสรร) 
• 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก

ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ (พิจารณา
จัดท าแผนงาน/โครงการ) 

ตุลาคม 2561 

ผลการด าเนินการ 
การพัฒนากลไกการท างานร่วมระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ (กลไก จ. 1 จ. 2  
และ จ.3) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ สศช. สงป. และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซ่ึงโครงการส าคัญท่ีได้รับการ
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน (มาก - น้อย) ซ่ึงจะน าไปสู่การด าเนินการ
ในส่วนที่มีความส าคัญและเร่งด่วนต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วงปีสุดท้าย (2565) ของระยะการด าเนินการ  
5 ปีแรก (2561 - 2565) 

เมษายน 2562 

ประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 - 2580) 
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ 

ประกาศใช้  
แผนแม่บทฯ 
(2561 - 2580)  

มติ ครม. วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ปี 2561-2562 

ปี 2562 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการต่อไป 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565 

โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญและ

เร่งด่วนปี 2565 
แผนงานบูรณาการ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  

วิเคราะห์สถานการณ์ 

ปี 2560 

เตรียมความพร้อม 

เตรียมการ 

? 
ปี 2563 - 2565 

ธันวาคม 2560 

Mid-Term Review 

กันยายน 2563 
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มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้รัฐพึงให้จัดมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว เป้าหมาย 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2561  

-  
2565 1 

2566  
-  

2570 
2 

2571  
-  

2575 
3 

2576  
-  

2580 

4 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

2561  
-  

2565 1 

2566  
-  

2570 
2 

2571  
-  

2575 
3 

2576  
-  

2580 

4 การหลุดพ้นจากกับดักรายไดป้านกลางของการเป็นประเทศ
ก าลังพัฒนา ให้เป็นประเทศรายได้สูงที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 37 
เป้าหมาย 

 

23 
แผนแม่บทฯ 

39 
ตัวชี้วัด 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เป้าหมาย 

 

163 
ตัวชี้วัด 

 

โครงสร้างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

X 

X X X 



nscr.nesdc.go.th 18 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

3.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น                   

3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการการเกษตร 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อย
ละ) 

(ปี 61 – 65) 
ขยายตัวร้อยละ 3.8 

(ปี 66 - 70) 
ขยายตัวร้อยละ 3.0 

(ปี 71 – 75)  
ขยายตัวร้อยละ 3.0 

(ปี 76 – 80) 
ขยายตัวร้อยละ 3.0 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)  

(ปี 61 – 65) 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1.2 

(ปี 66 - 70) 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1.0 

(ปี 71 – 75)  
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1.2 

(ปี 76 – 80) 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1.3 

2. ผลิตภาพของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บทย่อย ประเด็น การเกษตร 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 

แผนแม่บทฯ #3 ประเด็นการเกษตร 

3.3 เกษตรชีวภาพ 

3.2 เกษตรปลอดภัย  3.5 เกษตรอัจฉริยะ  

3.4 เกษตรแปรรูป 

ตัวอย่าง : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ #3 ประเด็นการเกษตร 
เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนแม่บทย่อย  3.2 เกษตรปลอดภัย  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วย
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและ  เทคโนโลยีการ
พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ …. 

1.2 … 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ตัวอย่างแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บท #3 ประเด็นการเกษตร 

แผนแม่บทย่อย  3.1 เกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
       อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

(เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี 61 – 65) 
ขยายตัวร้อยละ 3 

(ปี 66 - 70) 
ขยายตัวร้อยละ 4 

(ปี 71 – 75)  
ขยายตัวร้อยละ 5 

(ปี 76 – 80) 
ขยายตัวร้อยละ 6 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
ด้ วยการประยุ กต์ ใช้ ภู มิ ปัญญานวัตกรรมและ  
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
…. 

1.2 … 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพความปลอดภัย 

    อัตราการขยายตัวของมลูค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)  

(ปี 61 – 65) 
ขยายตัวร้อยละ 3 

(ปี 66 - 70) 
ขยายตัวร้อยละ 3 

(ปี 71 – 75)  
ขยายตัวร้อยละ 3 

(ปี 76 – 80) 
ขยายตัวร้อยละ3 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร   

(ปี 61 – 65) 
ดัชนีระดับดี 

(ปี 66 - 70) 
ดัชนีระดับดี 

(ปี 71 – 75)  
ดัชนีระดับดีมาก 

(ปี 76 – 80) 
ดัชนีระดับดีมาก 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

แผนแม่บทย่อย  3.3 เกษตรแปรรูป  

อัตราการขยายตัวของมลูค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี 61 – 65) 
ขยายตัวร้อยละ 3 

(ปี 66 - 70) 
ขยายตัวร้อยละ 4 

(ปี 71 – 75)  
ขยายตัวร้อยละ 5 

(ปี 76 – 80) 
ขยายตัวร้อยละ 6 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง …. 

1.2 …. 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

แผนแม่บทย่อย  3.3 เกษตรแปรรูป  

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง …. 

1.2 …. 



nscr.nesdc.go.th 20 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ #2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนแม่บท #3 การเกษตร 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 1.2 (ในช่วงปี 2561-2565) 

แผนแม่บทย่อย #3.1
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมูลค่าเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อย #3.2 
• สินค้าเกษตรปลอดภัย มี

มูลค่าเพิ่มขึ้น 
• ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 

ของไทยได้รับการยอมรบัด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

แผนแม่บทย่อย #3.4 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (หรือ 
เท่ากับ 1.62 ล้านล้านบาท ณ ปี 2565)  

แผนแม่บทย่อย #3.5 
• สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

• ผลผลิตต่อหน่วยของฟารม์
หรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อย #3.6 
• ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรต่อหน่วยมกีารปรับตัว
เพิ่มขึ้น 

• สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) มีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

Ends (Z) 

Means (X)  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.8 (ในช่วง 2561-2565) หรือ มูลค่าประมาณ 7.14 แสนล้านบาท ณ ปี 2565  

แผนแม่บทย่อย #3.3 
• สินค้าเกษตรชีวภาพมมีูลค่าเพิ่มขึน้ 
• วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชวีภาพ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมกีารจดัตัง้
ทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บท ………. แผนแม่บท ………. 

โครงการ  

x1 

โครงการ  

x2 

โครงการ 

 x3 

โครงการ  

x5 

โครงการ  

x4 

Ways (Y) 

โครงการ X1 โครงการ X2 โครงการ X3 โครงการ X4 โครงการ X5 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บท #3 การเกษตร :   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

  หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทย่อย #3.4 เกษตรแปรรูป :   กระทรวงอุตสาหกรรม 

โครงการ 
X1 

Key Success Factors / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่คุณค่า ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง 

กษ.        พณ. กษ. พณ.       คค.         DE 

     วิเคราะห์ตลาด 
• ฐานข้อมูลภายในประเทศ 

ต่างประเทศ 
• Demand & Supply 

 

• ปรับปรุงการผลิต 
• ลดต้นทุน 
• คุณภาพ 

• Smart Farmer 
• มาตรฐาน - GAP 

วัตถุดิบ 
• การวิจัยและพัฒนา 
• Smart SME 
• แหล่งเงินทุน 

การผลิตและแปรรูป 
• มาตรฐาน 

GMP HACCP HALAL 

            การตลาด 
• Packaging 
• Branding 
• ช่องทางการจัดจ าหน่ายOnline/Offline 
• ขนส่งและ Logistics 

อก. อว. สธ. กค. 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ 
X2 

โครงการ 
X3 

โครงการ 
X4 

โครงการ 
X5 

โครงการ 
X6 

โครงการ 
X7 

โครงการ 
X8 

โครงการ 
X9 

โครงการ 
X10 

โครงการ 
X11 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
สินค้าเกษตรแปรรูปและ 
ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อป ี
(2564 = 1,572,335 ล้านบาท) 
(2565 = 1,619,505 ล้านบาท) 

*ข้อมูลเทียบเคียง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 
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ตัวอย่างชุดโครงการของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(มูลค่าประมาณ 1.62 ล้านล้านบาท 
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วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ปัญหาที่ผ่านมา 
 
 ขาดการยึดเป้าหมายร่วมกัน 
 ยังขาดการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ในการวางแผน
และการท างานร่วมกัน 

ทางแก้ไข 
1. ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องต้องให้ยึดเป้าหมายตามแผน

แม่บทฯ เป็นหลักร่วมกัน 
2. วิเคราะห์ว่าท าไมจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้?  
 Gap Analysis 
 มองให้ครบทั้งวงจรตามห่วงโซ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้น

ทาง-กลางทาง-ปลายทาง (Key Success Factors) 
3. รับผิดชอบวางมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะการ

จัดท าโครงการเพ่ือใช้เป็นค าของบประมาณประจ าปี  

http://nscr.nesdb.go.th//wp-content/uploads/2020/02/
คูม่ือ_การขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติสูก่ารปฏิบตัิ.pdf  

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/02/คู่มือ_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ.pdf
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4 

Missing links? 

วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/มองแบบองค์รวมตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง  
(ห่วงโซ่คุณค่า - value chains) 

วางมาตรการแก้ไข/จัดท าโครงการ 
ร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

วาระที ่3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

การตลาด การผลิต/ 
แปรรูป 

วัตถุดิบ/ 
คุณภาพ 

วิเคราะห์ 
Demand 

R&D เป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ 

Actual performance 

Gap 
Analysis 

2561 2565 2562 
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วาระที่ 3.2 

ผลการด าเนินการ 
มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับของแผน
แม่บทฯ (กลไก จ.1 จ.2 และ จ.3) และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งโครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่จะสามารถส่งผลต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์ตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) และ
โครงการส าคัญที่ยังขาดหาย (Missing Links) 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ เป็นกรอบใน
การด าเนินการ 

จัดท าโครงการส าคัญ (Flagship Project)  
ร่วมกันระหว่าง สศช. สงป. สมช. กพร. 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และ
หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับของแผนแม่บทฯ 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทฯ  

จัดท าโครงการส าคัญ  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนแม่บทฯ ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับของแผน

แม่บทฯ และหน่วยงานอื่น ๆ 

เมษายน 2563 กันยายน 2563 

กรอบการด าเนินการ 
• 6 ยุทธศาสตร์ชาติ (พิจารณายุทธศาสตร์จัดสรร) 
• 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก

ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ (พิจารณา
จัดท าแผนงาน/โครงการ) 

ผลการด าเนินการ 
การพัฒนากลไกการท างานร่วมระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ (กลไก จ. 1 จ. 2  
และ จ.3) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ สศช. สงป. และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซ่ึงโครงการส าคัญท่ีได้รับการ
จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน (มาก - น้อย) ซ่ึงจะน าไปสู่การด าเนินการ
ในส่วนที่มีความส าคัญและเร่งด่วนต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วงปีสุดท้าย (2565) ของระยะการด าเนินการ  
5 ปีแรก (2561 - 2565) 

ค าขอ งปม. 2565 

ข้อเสนอ: 
ประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น             

เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ท าให้ยัง 
ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บท

รวมทั้งวางมาตรการแก้ไขและจัดท าโครงการ
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค าขอ งปม. ปี 2565  

การด าเนินการต่อไป 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ปีงบประมาณ 2565 
กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565 

โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญและ

เร่งด่วนปี 2565 
แผนงานบูรณาการ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  

วิเคราะห์สถานการณ์ 

มกราคม 2564 

2560 

ธันวาคม 2562 ตุลาคม 2561 เมษายน 2562 

ประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 - 2580) 
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ 

ประกาศใช้  
แผนแม่บทฯ 
(2561 - 2580)  

มติ ครม. วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ปี 2561-2562 

ปี 2562 

การด าเนินการที่ผ่านมา 

ปี 2560 

เตรียมความพร้อม 

เตรียมการ 

ธันวาคม 2560 

รายงานสรุปผล 
การด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 

(เล่มแรก)  
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แผนแม่บทฯ  

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

สีส้ม 
สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 

สีเหลือง 

สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 
สีเหลือง 
สีส้ม 

สีเหลือง 
สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 

วาระที่ 3.2 

สถานะเป้าหมายของแผนแม่บทฯ สถานะเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทที่มีสถานะห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีแดง) 
• ประเด็นความมั่นคง  
• ประเด็นการเกษตร 
• ประเด็นการท่องเท่ียว 
• ประเด็นพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
• ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
• ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวอย่างแผนแม่บทย่อยที่มีสถานะ 
ห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีแดง) 
• สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
• นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมากข้ึน 
• ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศลดลง 
• สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี

เพิ่มข้ึน 
• การลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เพิ่มข้ึน 

• คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

• มีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าท่ีเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 

• กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

• ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ 2565   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย ณ ปี 2562 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏในรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2562 

การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  
โดยใช้ค่าสีแสดงสถานะ 
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วาระที่ 3.2 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2565  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ห้วงแรกของการพัฒนาปี 2561 – 2565 ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 

2561 2562 2563 2564 2565 

Z 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

หลักการคิดวิเคราะห์โครงการส าคัญด้วย 
Key Success Factors 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

อ่ืน ๆ 

Flagship Projects 

X 

การยึดเป้าหมาย
ร่วมกัน 

เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดล าดับ
ความส าคัญของ

ข้อเสนอโครงการและ
จัดท ารายละเอียด

โครงการ 

น าโครงการส าคัญจาก  
มาจัดล าดับความส าคัญ โดยเน้นย้ า
ประเด็นที่มีความเร่งด่วนส าคัญ
และยังเป็นช่องว่างการพัฒนา 
(ระยะห่างจากค่ าเป้ าหมายและ
ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

หน่วยงานด าเนินการ
ร่วมกัน  

เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย
และเป้าหมายระดับ

ประเด็น  

Y 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

จัดท าโครงการส าคัญ (Flagship 
Project) ที่สอดคล้อง/ตอบโจทย์
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยค านึงถึงข้อมูลจาก 
หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 
(Key Success Factors) ซ่ึงเป็น
โครงการส าคั ญที่ ยั งขาดหาย 
(Missing Links) หรือยังไม่มีการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 62 - 64 

ประเด็นเร่งด่วน 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

1 

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การวิเคราะห์                
Gap Analysis และ  

Key Success Factors 
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญ

ร่วมกัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. สงป. จ.1 - จ.3  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. คจย. และ จ.1 

ผลการด าเนินการ ทุกโครงการเป็น
โครงการส าคัญ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บทฯ 
ในห้วงปีสุดท้าย (2565) ของระยะการ
ด าเนินการ 5 ปีแรก (2561 - 2565) 

ผลการด าเนินการ ทราบสถานการณ ์
การขับเคลื่อนการด าเนินการ 
และความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ รายการโครงการ
ส าคัญ ที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญ
และความเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการให้
บรรลุ เป้ าหมายฯ ในห้วงปีสุดท้าย 
(2565) ของระยะการด าเนินการ 5 ปี
แรก (2561 - 2565) 

2 3 

การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

 โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

 โครงการอื่นๆ 
/ภารกิจประจ า 

4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. สงป. จ.1 - จ.3  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565 

โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญและ

เร่งด่วนปี 2565 แผนงานบูรณาการ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  
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ประเด็น การเกษตร แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 
สถานการณ ์: ห่างจากเป้าหมายระดับเสี่ยง 

การยึดเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 

วาระที ่3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
ดีกว่าค่าเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ท่ี ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

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

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 

ระบบ eMENSCR 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ ปีงบประมาณ 2565  

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

สถานการณ์ 

-0.11% 
ปี 2561 

เป้าหมาย 

3 
ร้อยละ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า….. 

ตัวช้ีวัด :อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัด  

 1,399,313  

 1,397,744  

 1,397,500

 1,397,700

 1,397,900

 1,398,100

 1,398,300

 1,398,500

 1,398,700

 1,398,900

 1,399,100

 1,399,300

 1,399,500

 1,399,700

 1,399,900

 1,400,100

 1,400,300

2560 2561 

-0.11% 

ล้านบาท 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู 

1,399,313 
1,397,744 -0.11% 

2560 2561 

ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ห้วงแรกของการพัฒนาปี 2561 – 2565 ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 

2561 2562 2563 2564 2565 

Z 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

หลักการคิดวิเคราะห์โครงการส าคัญด้วย 
Key Success Factors 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

อ่ืน ๆ 

Flagship Projects 

X 

โครงการส าคัญ 
(X) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

หน่วยงานด าเนินการ
ร่วมกัน  

เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย
และเป้าหมายระดับ

ประเด็น  

Y 

วาระที่ 3.2 

2 การวิเคราะห์ Gap Analysis/KSF และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญเพ่ือขับเคลือ่นให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

Y
2 

Y
1 

Y2 

Y1 

โครงการส าคัญ (X)  

โครงการส าคัญ
ที่ยังขาดหาย 

(Missing 
Links) 

ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 
(Key Success Factors: KSFs) 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  
(Casual Relationship : XYZ) 

แผนแม่บท 23 ประเด็น 

Key Success Factors 

โครงการปี 62  

โครงการปี 63 โครงการปี 64  โครงการปี 65  

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม 

แผนแม่บทย่อย XX  

เป้าหมาย 

Missing Links 

Z 

X 

ทุกโครงการส าคัญ (X) จะต้อง
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

02 

หลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล (Casual 

Relationship : XYZ) 

ปัจจัยส าคัญสู่
ความส าเร็จ 

(Key Success 
Factors: KSFs) 

โครงการส าคัญท่ียัง
ขาดหาย 

(Missing Links) 

หลักการพิจารณา 
การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 

โครงการส าคัญ (X) 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

X 
X 

X 

X 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2565  
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  

“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 

“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

แผนแม่บท 23 ประเด็น 

Key Success Factors 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทย่อย XX  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

โครงการส าคัญ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายประเด็น 

X1 
โครงการ 

X2 
โครงการ 

X3 
โครงการ 

X4 
โครงการ 

X5 
โครงการ 

X6 
โครงการ 

X7 
โครงการ 

X8 
โครงการ 

X9 
โครงการ 

X10 
โครงการ 

X11 
โครงการ 

แผนแม่บทย่อย #3.4 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
(หรือเท่ากับ 1,619,505 ล้านบาท ณ ปี 2565*)  

*ข้อมูลเทียบเคียง: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 
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การจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วนของโครงการ 
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิปีงบประมาณ 2565  

น าโครงการที่ได้จากแนวทางในข้อ          มาจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน เพื่อก าหนดการจัดล าดับความส าคัญ 
ในการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 

3 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ วาระที ่3.2 

ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 

Q1 Q2 

Q3 Q4 

เป้าหมายที่ควร 
ให้ความส าคัญ 

เป้าหมายที่อาจ 
สามารถบรรลุได้โดยเร็ว 

ระ
ยะ

ห่า
งจ

าก
ค่า

เป
้าห

มา
ย 

ระ
ยะ

ห่า
งต

่ า 

(Quick Win) 

ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 
Q1 Q2 

Q3 Q4 

ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย 

ระ
ยะ

ห่า
งต

่ า 
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วาระที ่3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

4 
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 

ติดตาม/ประเมินผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR 

นโยบายรัฐบาล 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

โครงการส าคัญ 
(X) 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/แหล่งเงิน 

โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญและ

เร่งด่วนปี 2565 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  

แผนงานบูรณาการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

มิติหน่วยงาน  
มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
มิติบูรณาการเชิงพื้นที่  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

โครงการบูรณาการ ภารกิจประจ า 

แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้าน….* 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความม่ันคงฯ 

*แผนที่ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการด้านใดด้านหนึ่ง 
โดยเป็นการบูรณาการการด าเนินงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
อาทิ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

นโยบายรัฐบาล 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

โครงการบูรณาการ ภารกิจประจ า 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้าน….* 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความม่ันคงฯ 

*แผนท่ีระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการด้านใดด้านหนึ่ง 
โดยเป็นการบูรณาการการด าเนินงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
อาทิ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

นโยบายรัฐบาล 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

โครงการบูรณาการ ภารกิจประจ า 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2565) 
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จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

วาระที่ 3.2 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

1. เห็นชอบแนวทางการจัดท าโครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ เป้าหมาย  
โดยมอบหมายส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1 จ.2 จ.3) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามแนวทางที่เสนอเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุตามที่ก าหนดในปี 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มอบหมายให้ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ น าเสนอ 
ผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ระดับ และส านักงบประมาณ เพื่อด าเนินการ
จัดท าโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 โดยยึดแนวทางตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

2. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐน าโครงการตามข้อ 1 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 
และด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3. มอบหมายให้ส านักงานฯ น าผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
ต่อไป  
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วาระที ่3.3 
เรื่องเพื่อพิจารณา  
หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
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วาระที่ 3.3 

พระราชบัญญัติทั้ง 2 ดังกล่าว ได้ให้อ านาจคณะรัฐมนตรีก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 
ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และอนุกรรมการ รวมทั้ง ประธานของที่
ประชุมร่วม ประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการปฏิรูป และอนุกรรมการ 

มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ และก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ในรูปแบบ 
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  1  2 

หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ความเป็นมา 

เนื่องจากการด าเนินการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว 
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 61 และ 18 เม.ย. 62 ตามล าดับ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก โดยที่ผ่านมามีการจัดประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว จ าแนกออกเป็นการประชุมเตรียมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศก่อนประกาศใช้ และการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภายหลังจากแผนดังกล่าวประกาศใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การด าเนินการที่ผ่านมา 
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หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

วาระที่ 3.3 

* คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 

การประชุม 
จ านวน (ครั้ง) จ านวนเงิน (บาท) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ* 194 34 10,260,900      1,140,500 

อนุกรรมการในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 94 - 2,486,460  - 

ประชุมร่วมประธานทุกคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะ 2 1 226,875 110,625 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ** 75 473 4,474,650 26,351,850 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 22 211 450,750 6,682,250 

จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการฯ ก่อน และ หลัง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศประกาศใช้ 

หมายเหตุ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 62 
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2561 

หมายเหตุ ก่อน : 11 ตุลาคม 2560 – 17 เมษายน 2562 
หลัง : 18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน 

** คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ก่อน : 1 กันยายน 2560 – 5 เมษายน 2561 
หลัง : 6 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน 



nscr.nesdc.go.th 36 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

วาระที่ 3.3  2 
การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ ในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง  
มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงการจัดท าแผน ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการท่ีจ ากัด ขณะที่ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว 

 1 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบอัตราเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ .ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนด
อัตราเบี้ยประชุมรายเดือนของประธานกรรมการไว้ท่ี 10,000 บาท/เดือน และกรรมการท่ี 8,000 บาท/เดือน ท้ังนี้ ค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ นั้น ก าหนดด้วยมติคณะรัฐมนตรี ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายคร้ัง 

เพื่อให้การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีความเหมาะสมภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นควรก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ ในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ 

หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

วาระที่ 3.3 
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วาระที่ 3.3 หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

  

ค่าตอบแทน 
ประธาน 

ค่าตอบแทน 
รองประธาน 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
เลขานุการฯ 

ค่าตอบแทน 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ไม่เกิน 2 คน 

รายครั้ง รายเดือน รายครั้ง รายเดือน รายครั้ง รายเดือน รายครั้ง รายเดือน รายครั้ง รายเดือน 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 10,000 12,000 8,000 9,600 8,000 9,600 4,000 4,800 2,000 2,400 

คณะอนุกรรมการ 
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

7,500 9,000 6,000 7,200 6,000 7,200 3,000 3,600 1,500 1,800 

คณะอนุกรรมการ 
ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

5,000 6,000 4,000 4,800 4,000 4,800 2,000 2,400 1,000 1,200 

การประชุมร่วมกันของ 
ประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ 7,500 9,000 7,500 9,000 7,500 9,000 3,750 4,500 1,875 2,250 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 7,500 9,000 6,000 7,200 6,000 7,200 - - 3,000 3,600 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ ทุกคณะ 3,750 4,500 3,000 3,600 3,000 3,600 1,500 1,800 750 900 

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏริูปประเทศ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง) 

หมายเหตุ 1) ปรับจากค่าตอบแทนเดมิเพิ่มขึ้น 20% 
 2) ในแต่ละเดือนต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะได้รับค่าตอบแทน 
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จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

เห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ในรูปแบบ 
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และมอบหมายให้ส านักงานฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

วาระที่ 3.3 หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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วาระที ่4.1 
เรื่องเพื่อทราบ 
รายงานสรุปผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตรช์าติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 
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วาระที่ 4.1 
ความเป็นมา 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

  

        
 

      พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2560 ก าหนดให้ส านักงาน ฯ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

      คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ครั้ ง ท่ี 2/2562 ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เค้าโครงรายงานฯ รวมท้ังกรอบ
ระยะเวลาการจัดท ารายงานฯ ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ 

1 2 

เป็นการประเมินผลท้ังระบบตามหลักการของ ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล ระหว่างการด าเนินงาน/โครงการ  ผลผลิต ผลลัพธ์
ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลาง และผลลัพธ์ระยะยาว เพ่ือที่จะน ามา
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
น าไปสู่การตัดสินทางนโยบายต่อไป 

โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลาง  ผลลัพธ์ระยะยาว 

ด า เนินการโดยประยุกต์หลักการของ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างโครงการ/
การด าเนินงาน (X) ของหน่วยงานของรัฐ 
ในการมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์
ขั้นต้น (เป้าหมายระดับประเด็น : Y1) 
ผลลัพธ์ขั้นกลาง (เป้าหมายระดับแผน
แม่บทย่อย : Y2) และผลลัพธ์ระยะยาว 
(เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : Z) และ
น า ไปสู่ ข้ อ เสนอแนะทางนโยบายบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมต่อไป 

ประเมินโดยการพิจารณาจาก
สถานะการด าเนินกิจกรรมใน
แต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ว่ามีความส าเร็จ บรรลุผลได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด 

การประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ชาติ การประเมินของแผนแม่บทฯ การประเมินผล 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

  

        

 

ความเป็นมา 

  

        
 

      พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2560 ก าหนดให้ส านักงาน ฯ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

      คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ครั้ ง ท่ี 2/2562 ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เค้าโครงรายงานฯ รวมท้ังกรอบ
ระยะเวลาการจัดท ารายงานฯ ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ 

1 2 

บทน า 

ผลการด าเนินการ 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท้าทาย 
และการด าเนินการในระยะต่อไป 

บทน า 

ผลการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาตปิระจ าปี 2562 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2562 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

โดยมีเค้าโครงรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี ดังนี้ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ประเด็นท้าทาย 
และการด าเนินการในระยะต่อไป 101 
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
- การตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชนมีการพัฒนาคงที่  

- ต ้อ ง เ ร ่ง ป ร ับ ก ร ะบวน ง าน ให ้มุ ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ต ้อ ง เ ร ่งพ ัฒนาภาคร ัฐ ให ้ม ีคว าม
โ ป ร ่ง ใ ส  ป ล อ ด ก า ร ท ุจ ร ิต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับประชาชาชน 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าที่
มากที่สุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา  

- ต ้อง เ ร ่งพ ัฒนาสมรรถนะคนไทย
ส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

- สังคมและครอบครัวไทย มีบทบาทใน
การสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิตได้น้อยลง 

ด้านความม่ันคง 
- คนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขมากกว่า
ประเทศส่วนใหญ่ของโลก  

- ศักยภาพทางการทหารมีการพัฒนาดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

- ต้องเร่งสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ไทย และความมั่นคงในมิติอ่ืนๆ 

วาระที่ 4.1 

ผลการพิจารณาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

ความสามารถในการแข่งขัน  
- เศรษฐก ิจของประเทศไทยม ีการ
เติบโตที่ชะลอตัวลง 

- การเติบโตที่มีกระจายตัวไปสู่ภูมิภาค
ต่าง ๆ มากขึ้น 

- ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพการ
ผลิตที ่ด ีขึ ้น ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการมีประสิทธิภาพการผลิต
ลดลง 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  
- ต้องเร่งสร้างความเป็นธรรมและลด
ค ว า ม เ ห ลื ่อ ม ล้ า ร ะ ห ว ่า ง ก ลุ ่ม
ประชากรในหลายมิติ โดยเฉพาะ
ด้านรายได้และการเข้าถึงบริการ
ภาคร ัฐ  การพัฒนาคนย ังม ีความ
แตกต่างระหว่างพ้ืนที่ 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
- ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ
สิ ่งแวดล้อมได ้ร ับการอนุร ักษ์ 
รักษาและฟ้ืนฟูเพ่ิมมากขึ้น 

- มีการใช้ประโยชน์และสร้างการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลมากขึ้น 

ความ
มั่นคง 

ผลการพิจารณาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ประชาชนไทยจะมีความอยู่ดีและมีความสุข
มากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก ศักยภาพและความพร้อม
ทางด้านการทหารได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่มบน มี
การพัฒนาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
อย ่าง ไรก ็ตาม ย ังจ า เป ็นต ้อง เร ่งสร ้างความอยู ่ด ีม ีส ุขของ
ประชาชนไทย และความมั่นคงในมิติอื่นๆ ในระยะต่อไป 

ความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ
เติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เป็นการเติบโต
ที่มีกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ ้นภาคเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการมีประสิทธิภาพการผลิตลดลง 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พบว่า คน
ไทยม ีค ุณภาพช ีว ิต  ส ุขภาวะ  และความเป ็นอยู ่ที ่ด ีขึ ้น  มี
ความก้าวหน้าที่มากที่สุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา อย่างไรก็
ตาม ยังมีความท้าทายในการพัฒนาสมรรถนะคนไทยส าหรับการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของสังคม
และครอบครัวไทย มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิตได้น้อยลง 

การสร ้า ง โอกาสและความเสมอภาคทางส ังคม  
ยังมีความท้าทายในการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรในหลายมิติ โดยเฉพาะ
ด้านรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ การพัฒนาคนยัง
มีความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ 

การสร ้า งการ เต ิบโตบนค ุณภาพช ีว ิตที ่เป ็นม ิตรต ่อ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้รับการอนุรักษ์ รักษา และฟ้ืนฟูเพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน
ส่วนของป่าไม้ แม่น้ าล าคลอง ทะเล การบริหารจัดการ
มลภาวะและขยะนอกจากนี้ มีการใช้ประโยชน์และสร้างการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมากขึ้น 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมี
การพัฒนาคงที ่ จ าเป็นต ้องเร ่งปร ับกระบวนงานให้มุ ่ง
ผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั ้งการพัฒนา
ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน 
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วาระที่ 4.1 
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วยเป้าหมายประเด็น  
รวมทั้งสิ้น 37 เป้าหมาย และเป้าหมายแผนแม่บทฯ ย่อย รวมทั้งสิ้น 140 เป้าหมาย 

ทั้งนี้ ส านักงานฯ อยู่ระหว่างการทบทวนตัวช้ีวัดให้สามารถสะท้อนผลการด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขัน้วิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 
บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

ประเด็นแผนแม่บท  จ ำนวน 23 
ประเด็น ประกอบด้วยประเดน็ทีส่ถานะ สีเหลือง 
จ านวน 7 ประเด็น สีส้มจ านวน 14 ประเด็น และ 
สีแดง 2 ประเด็น 
เป้าหมายระดับประเด็น จ านวน 
37 เป้าหมาย ประกอบด้วย สถานะสีเขียว 
จ านวน 4 เป้าหมาย สีเหลือง 15 เป้าหมาย สีส้ม 
12 เป้าหมาย และสีแดง 6 เป้าหมาย 

เป้าหมายของแผน
แม่บทย่อย  
รวม 140 เป้าหมาย มีเป้าหมายที่
บรรลุตามที่ก าหนดในป ี2565 แล้ว 
(สีเขียว) จ านวน 19 เป้าหมาย สี
เหลือง จ านวน 49 เป้าหมาย สีส้ม 
จ านวน 41 เป้าหมาย และสีแดง 
จ านวน 31 เป้าหมาย  

140 เป้าหมาย 

37เป้าหมาย 

41 เป้าหมาย  
(29.3 %) 

31 เป้าหมาย  
(22.1 %) 

19 เป้าหมาย  
(13.6%) 

49 เป้าหมาย  
(35%) 

6 เป้าหมาย 
(16.22%) 

12 เป้าหมาย 
(32.43%) 

15 เป้าหมาย 
(40.54%) 

4 เป้าหมาย 
(10.81%) 
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วาระที่ 4.1 
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุน เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้น 

แรงงานไทยได้รับการยกระดับให้มีความรู้และทักษะในการท างาน  
รองรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังถนน ระบบไฟฟ้าและ
ประปา ระบบก าจัดขยะ และการให้บริการสุขภาพ  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

การปรับกระบวนงานของภาครัฐ ให้มุ่ งผลสัมฤทธิ์ และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ประชาชาชน 

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่ม
ประชากร โดยเฉพาะด้านรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ความพร้อมและสมรรถนะของคนไทยส าหรับการด ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 

เกษตรกรมีข้อมูลและองค์ความด้านตลาดท่ีไม่เพียงพอท่ีจะ
ตัดสินใจในการผลิตและสร้างรายได้ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ยังมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในเกษตรกรรายย่อย 

ข้อจ ากัดด้านข้อกฎหมายท่ีอาจขาดความยืดหยุ่นและไม่เอื้อ
ต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการ
ประชาชน 

สิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ประเด็นท้าทาย อำท ิ อำท ิ

96 
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วาระที่ 4.1 
ผลการพิจารณาการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

แผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รวมท้ังสิ้น 173 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
จากผลการพิจารณาของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ
ครบถ้วนแล้ว จ านวน 10 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือคิดเป็นร้อยละ 6 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 จ านวน 60 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
หรือคิดเป็นร้อยละ 35 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่กิจกรรมอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 จ านวน 77 เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป หรือคิดเป็นร้อยละ 44 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่ยังไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมหรือมีการด าเนินการแต่ยัง
ไม่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุผลอันพึงประสงค์ จ านวน 26 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 
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วาระที่ 4.1 
ผลการพิจารณาการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

สิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ประเด็นท้าทาย 

การเร่งด าเนินโครงการท่ีมีความส าคัญและการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่ส่งผลบรรลุต่อเป้าหมาย 

การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป 

การมีนโยบายที่ต่อเนื่องในการขับเคลื่อน 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

การสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและยกระดับธุรกิจ  อาทิ ศูนย์ SME ครอบวงจรให้ค าปรึกษา
และส่งเสริมตลาด มาตรการ SME เงินอุดหนุนและอ านวยความสะดวก 

เพ่ิมโอกาส สร้างรายได้ อาทิ ปลดล็อคกฎระเบียบไม้มีค่าซื้อขายได้ ใช้
เป็นหลักประกันได้ , ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ลดความเหลื่อมล้ า อาทิ มีทนายความอาสาให้ค าปรึกษาฟรีประจ า
โรงพัก, สนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสผ่านกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ดูแลสุขภาพประชาชน อาทิ รักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
อย่างใกล้ชิดด้วยทีมหมอครอบครัว, รักษาฟรีส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าของประเทศ
จนมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินแบบบูรณา
การด้วย One Map 
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วาระที่ 4.1 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการด าเนินโครงการโดยประมวลผลจากระบบ eMENSCR  

1) ประเด็นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ อาทิ ความชัดเจนของ
เป้าหมายในระดับแผนการปฏิรูปประเทศ ค่าเป้าหมาย และการวัดผล
สัมฤทธ์ิในการด าเนินการ 

2) ประเด็นความพร้อมของหน่วยงาน อาทิ ความรู้และความช านาญใน
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ีได้รับมอบหมายของบุคลากรในหน่วยงาน  

3) ประเด็นระยะเวลาในการด าเนินการ การประกาศใช้แผนการปฏิรูป
ประเทศเกิดขึ้นภายหลังการท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส่งผลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบบางส่วนไม่อาจด าเนิน
กิจกรรมตามท่ีแผนปฏิรูปประเทศระบุไว้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า 

4) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เนื่องจากกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศบางส่วนต้องการความร่วมมือจากภาคประชาชน จึงต้องสร้าง
การมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
1) ความชัดเจนของการก าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุ

ผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ประเมินผลของโครงการในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเป็นรูปธรรม และต่อการวางแผนการบริหารจัดการโครงการในมิติต่าง ๆ 

2) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและหน่วยงานรับผิดชอบร่วม และระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อาจ
ยังมีข้อจ ากัด  

3) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศที่อาจยังไม่สอดคล้องหรือมีความยืดหยุ่นพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ตามบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

4) ด้านความพร้อมของข้อมูลหรือข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

5) ปัจจัยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ การเกิด
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด 
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วาระที่ 4.1 

การด าเนินการต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 

ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นดังนี้  
1) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนวัดผลได้  
2) คัดเลือกกิจกรรมท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
3) จัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย 
4) ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขประเด็นปัญหา
และอุปสรรคเร่งด่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
ให้มีรากฐานการพัฒนาท่ีมั่นคง เหมาะสมกับบริบทประเทศ โดย
สามารถบรรลุผลอันพึงประสงค์ได้ภายในปี  2565 
การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาคสถาบันวิชาการ ส่ือมวลชน พร้อมท้ังส่งเสริมกิจกรรมการ
ให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อเท็จจริงท่ี
เป็นประโยชน์แก่สาธารชน 

แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านหลกัการความสมัพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) และการบูรณาการกับกระบวนการงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานส าคัญ (X) ท่ีจะต้องสามารถน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)  
ใหส้ามารถบรรลุได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
การเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มากขึ้น โดยสร้างการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมี
ยุทธศาสตร์ชาติ  และพร้อมท่ีจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน  

การใช้ระบบ eMENSCR เป็นมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการในทุกระดับอย่างแท้จริง 
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วาระที ่4.2 
เรื่องเพื่อทราบ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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วาระที่ 4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ความเป็นมา 

 
เมื่ อวันที่  13 พฤษภาคม 2562 ระเบียบว่ าด้ วยการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิ รูปประเทศ พ .ศ .  2562 ได้มี การประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยส านักงานฯ ได้จัดให้มีระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อใช้ในการประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
และก าหนดรายละเอียดการด าเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ 

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

 
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ต า ม 
ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด
น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานใน
ความรับผิดชอบในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้แล้ว
เสร็จก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562  1  2 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วาระที่ 4.2 

https://emenscr.nesdc.go.th/ 
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
ดีกว่าค่าเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

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

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วาระที่ 4.2 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

(X) หน่วยงานของรัฐ 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

งานวิจัย 
องค์ความรู ้

(สกสว.) 

e - Plan 
(สถ.) งบประมาณ 

ระบบ 

(สงป.) 

ภาคประชาชน 
ภาคีพัฒนา 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วาระที่ 4.2 

การรายงานข้อมูลโครงการ/
การด าเนินงาน ของทุกส่วน
ราชการ 

การกรอกแผนระดับ 3 
(แผนปฏิบัติการด้าน,

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี,
แผนปฏิบัติราชการรายปี) 

จากแต่ละส่วนราชการ 

จอแสดงผล (Dashboard)  
การด าเนินการตามเป้าหมายของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

การเช่ือมโยงระบบ 
กับข้อมูลสถานการณ์
และข้อมูลสถิติต่าง ๆ 

เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนา 

การเชื่อมโยงระบบ 
กับฐานข้อมูลอื่น 

มิ.ย. 61 

พ.ย. 62 

ธ.ค. 62 

ปัจจุบัน 

มิ.ย. 63 

ก.ย. 63 

การประมวลผลข้อมูลและเรียกดู 
(view) ค้นหา (Search)  
คัดกรอง (Filter) ในมิติต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการจัดท ารายงานประจ าป ี
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วาระที่ 4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารร่าง 
20,894 โครงการ 

เอกสารรอแก้ไข 
1,485 โครงการ 

เอกสารรออนุมัติ 
5,812 โครงการ 

เอกสาร 
ผ่านการอนุมัติ 

12,039 โครงการ 

eMENSCR 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตร ี อื่น ๆ  

8.6% 

16.3% 

41.1% 

7.8% 

12.3% 

13.9% 

(1) ด้านความมั่นคง 
 จ านวน 3,462 โครงการ 

(2) ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 จ านวน 6,540 โครงการ 

(3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์
จ านวน 16,546 โครงการ 

(4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
จ านวน 3,142 โครงการ 

(5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิงแวดล้อม 

จ านวน 4,949
โครงการ 

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวน 5,591 โครงการ 

รัฐสภา 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

รวมทั้งสิ้น 
40,230 โครงการ 
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วาระที่ 4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

       การด าเนินการในระยะต่อไป 

 1 

 2 

ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพจะพิจารณาข้อมูลโครงการ /การด าเนินงานในระบบ eMENSCR  
เพื่อวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ตลอดจนค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นเร่งด่วน และการจัดท า
โครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 

ส านักงานฯ จะเร่งรัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของทุก  
ส่วนราชการในทุก ๆ ไตรมาสให้มีความครบถ้วนและครอบคลุม เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที ่4.3 
เรื่องเพื่อทราบ 
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  วาระที่ 4.3  

ส านักงานฯ ได้มีการสร้างการตระหนักรู้ฯ ผ่านรูปแบบและวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
ท้ังหมด 33 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็นรูปแบบการตระหนักรู้หลัก 6 รูปแบบ 

1. รูปแบบเอกสาร เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเหมาะสม
กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีการจัดท าให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  

03 การสร้างการตระหนักรู้ฯ 

3. รูปแบบนิทรรศการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดแสดง
ข้อมูลท่ีมีความน่าสนใจและทันสมัยเหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย  

6. รูปแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการ  มีการจัดท ารูปแบบการสร้างการตระหนักรู้
ท่ีเหมาะสม เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

4. รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย
สนุกสนาน และเหมาะสมกับทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปฐมวัย  
วัยเรียน และวัยรุ่น/นักศึกษา  

2. รูปแบบวีดีทัศน์ มีภาพเคลื่อนไหวท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจ และมีการใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ซ่ึงจะท าให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย 

5. รูปแบบการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดแทรก
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้วยการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนา 
ระดับพ้ืนที่และประเด็น 

TPMAP และ TPMAP Logbook 

• ระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบชี้เป้าโดยเกิดจากการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐท่ี
ประยุกต์ใช้หลักแนวคิดของความยากจนหลาย MPI และ
แนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย 

•  เจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีสามารถมีข้อมูลมีตั้งต้นเพื่อใช้ติดตาม 
การแก้ปัญหารายครัวเรือนได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และ
ไม่ซ้ าซ้อน 
 
ตัวอย่าง จังหวัดที่น า TPMAP/TPMAP Logbook  

ไปใช้ในทางปฏิบัต ิ

• หน่วยงานระดับจังหวัดขอข้อมูลเชิงลึกจากระบบ 
TPMAP ท้ังสิ้น จ านวน 29 จังหวัด และขอเข้าใช้งาน
ระบบ TPMAP Logbook ท้ังสิ้น จ านวน 25 จังหวัด  

• จังหวัดที่น า TPMAP/TPMAP Logbook ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ อาทิ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดขอนแก่น 
 

การชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ  
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาผู้แทนราษฎร 

ซ่ึงได้มีข้อสังเกต อาทิ ปรับแผนฯ ให้ เป็นไปตาม
สถานการณ์ปั จจุบัน ทบทวนกิจกรรมท่ีส่ งผลต่อ 
การปฏิรูปประเทศ โดยส านักงานฯ จะน าข้อสังเกต 
ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ  และการจัดท า
โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
แผนแม่บทฯ ท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการให้ค าแนะน า
หน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย 

01 การขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย 

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ ต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา  

02 

นอกจากน้ี ส านักงานฯ ยังได้มีการประชุมรว่มกับภาคีพัฒนาต่าง อาทิ องค์กร
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย UN / WB / IMF / ADB เป็นต้น 
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
การสนับสนุนและการเป็นส่วนร่วม

ขับเคลื่อน สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับ สร้างความเชื่อม่ัน 1 2 3 4 

วาระที่ 4.3  
การสร้างการตระหนกัรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง  ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 3 

หลักการ 

 
 
 รูปแบบ 

ช่วงวัย  
 
ฃ 

ปฐมวัย 
(0-5 ปี) 

 
 
 

          วัยเรียน 
           (6-14 ปี) 

 
 
 

      วัยรุ่น/นักศึกษา  
      (15-22 ปี)  

 
 
 

 
 
 

ผู้สูงอายุ  
(60 ปี+) 

วัยเรียน  
จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม 

วัยรุ่น/นักศึกษา  
จ านวน 29 โครงการ/กิจกรรม 

วัยแรงงาน  
จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม 

วัยผู้สูงอาย ุ
จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม 

ปฐมวัย 
จ านวน 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

หมายเหต:ุ มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการหลายชว่งวัย 

ส านักงานฯ ด าเนินการสร้างการตระหนักรู้ ฯ ทั้งสิ้น 33 โครงการ/กิจกรรม โดยไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียดปรากฏหน้าถัดไป)  

หมายถึง  ด าเนินการรูปแบบนั้น ๆ กับกลุ่ม
ดังกล่าวแล้ว 

รูปแบบวีดีทัศน์  
(จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบเอกสาร  
(จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม)  

รูปแบบนิทรรศการ 
(จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบการเรียนรู้ 
ท่ีสร้างสรรค์  

(จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม) 
รูปแบบการขับเคลื่อน 

สู่การปฏิบัติ  
(จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการ  
(จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม) 

วัยแรงงาน  
(23-59 ปี) 

การประชุมร่วมกับภาคีการพัฒนา  
(จ านวน1โครงการ/กิจกรรม) 
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  วาระที่ 4.3 

การผลิตสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับผล 
การด าเนินการก่อน-หลังของการมี

ยุทธศาสตร์ชาติ  

การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านการ์ตูนสั้น 

เกมกระดานสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
Massive Open Online Course : 

MOOCs (กลุ่มข้าราชการ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

พ.ค 63 ส.ค. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 

การสร้างพลังสร้างสรรค์สังคม
แห่งโอกาส (กลุ่มคนพิการ) 

  

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
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Back up 
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การหารือหน่วยงานตามมาตรา 26 และมาตรา 27 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  วาระที่ 3.1 

แผนการปฏิรูป
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ส่งเร่ืองเข้ามา เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ข้อชี้แจง 

1. การเมือง ส านักนายกรัฐมนตรี ประเด็นปฏิรูปที่ 5  พันธกิจที่ 2  กลยุทธ์ 3  ให้สมาชิกรัฐสภาใน
ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติด าเนินการควบคุมและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของฝ่ายบริหารอย่างเคร่งครัดและด้วยความรับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นการใช้
อ านาจทางปกครอง ไม่ใช่การใช้อ านาจทางฝ่ายบริหารจึง
ไม่มีการด าเนินภารกิจภายใต้ประเด็นท่ีก าหนดดังกล่าว 

2. กฎหมาย กระทรวงการคลัง 
 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 1 
กิจกรรม 1.2 จัดตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษา นโยบายภาษีอากร
แห่งชาติ” 

กรมศุลกากร ช้ีแจงว่ารอการแต่งต้ังคณะกรรมการที่
ปรึกษานโยบายภาษีอากรแห่งชาติ 

3. การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

กระทรวงการคลัง ประเด็นปฏิรูปที่ 3  กลยุทธ์ที่ 2 แผนงานที่ 1 การปฏิรูป
โครงสร้าง และระบบการบริหารราชการของส่วนราชการ ใน
ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ - ปรับปรุงแก้ไข 
กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการให้ สอดคล้อง กับการปรับปรุง 
โครงสร้างส่วนราชการ ในภูมิภาค  

ไม่มีความเกี่ ยวข้องกับกรมสรรพากร เนื่ องจาก
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มี
ส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งการบริหารการจัดเก็บภาษี
ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมโดยรับนโยบายจาก
ส่วนกลาง 

4. กระบวนการ
ยุติธรรม 

ส านักงานคณะ 
กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริแห่งชาติ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ประเด็นย่อยที่ 1 กิจกรรม 1.3.6 ปรับปรุง
สถานท่ีควบคุมและขังผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณาให้เหมาะสม 
มีความปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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การหารือหน่วยงานตามมาตรา 26 และมาตรา 27 (ต่อ) 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง  วาระที่ 3.1 

แผนการปฏิรูป
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่ส่งเร่ือง
เข้ามา 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ข้อชี้แจง 

5. เศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง หัวข้อที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 2.2  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 2  ประเด็นย่อยที่ 3 
สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้างกลไกยกระดับธุรกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่
อย่างท่ัวถึงและยั่งยืน กิจกรรม เร่งแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. …. และปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของ ธ.ก.ส. เนื่องจาก ธ.ก.ส. 
เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลและความคิดเห็น 

6. สาธารณสุข ส านักนายกรัฐมนตรี 
(สคบ.) 

ประเด็นปฏิรูปที่ 9 กิจกรรม 3.1.8 ภาครัฐมีระบบการท างานที่มีคุณภาพ
โดยน าระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยท่ีสอดคล้องกับสากล  

ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีภารกิจอ านาจ
หน้าท่ีก ากับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
อาหาร 

7. สังคม กระทรวงการคลัง เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 2  ประเด็นย่อยที่ 2 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการคนพิการโดยองค์กรด้านคน
พิการ และปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากลักษณะ project-based เป็น unit-cost  
โดยเน้นโครงการที่เป็นการเสริมสร้างอาชีพคนพิการที่ไม่สามารถท างาน 
ในสถานประกอบการได้ หรือคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ  

เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภารกิกระทรวงการคลัง 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 5 กิจกรรมที่ 3 วิธีการ 2 ขั้นตอน 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมี (พอช.) เป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
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เป้าหมายประเด็น  
6 เป้าหมาย 
(16.7%) 

เป้าหมายประเด็น  
12 เป้าหมาย 

(33.3%) 

เป้าหมายประเด็น  
15 เป้าหมาย 

(41.7%) 

เป้าหมายประเด็น  
4 เป้าหมาย 
(11.1%) 

เป้าหมายประเด็น ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น  

เป้าหมายประเด็น ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง 

เป้าหมายประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิม่ขึน้ 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายประเด็น ประเทศไทยปลอดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายประเด็น ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

เป้าหมายประเด็น การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 

เป้าหมายประเด็น สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดขีึ้นอย่างยั่งยืน 

สถานะเป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทตามการประเมินผล ประจ าปี 2562 (สีแดง และเขียว) 

26 42 



nscr.nesdc.go.th 63 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

เป้าหมายประเด็น การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

เป้าหมายประเด็น  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

เป้าหมายประเด็น  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมายประเด็น ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมอืงน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

เป้าหมายประเด็น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิ่มขึน้ 
เป้าหมายประเด็น  แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนรุักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มรีะบบนิเวศที่ดี 

เป้าหมายประเด็น ภาครัฐมีการด าเนินการที่มปีระสิทธภิาพ ด้วยการน านวตักรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

เป้าหมายประเด็น กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทกุภาคส่วนได้ประโยชนจ์ากการพัฒนาประเทศอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เป้าหมายประเด็น  การอ านวยความยตุิธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

6 เป้าหมาย 
(16.7%) 

 
12 เป้าหมาย 

(33.3%) 

 
15 เป้าหมาย 

(41.7%) 

 
4 เป้าหมาย 
(11.1%) 

สถานะเป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทตามการประเมินผล ประจ าปี 2562 (สีส้ม) 
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เป้าหมายประเด็น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิต สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมาก
ขึ้น 

เป้าหมายประเด็น การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

เป้าหมายประเด็น ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น  ความสามารถทางการแขง่ขันด้านการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยดีขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ 

เป้าหมายประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน้ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

เป้าหมายประเด็น คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหปุัญญาดีขึ้น 

เป้าหมายประเด็น คนไทยมีสุขภาวะทีด่ีขึ้นและ 
มีความเป็นอยู่ทีด่ีเพิ่มขึน้ 

เป้าหมายประเด็น คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ
นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น  
ด้วยกีฬา 

เป้าหมายประเด็น รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้นอยา่งกระจายและอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมายประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายประเด็น ระดับความมั่นคง และ/หรือ
ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 

เป้าหมายประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

เป้าหมายประเด็น ความสามารถในการแข่งขนัด้าน
โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
เป้าหมายประเด็น มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

6 เป้าหมาย 
(16.7%) 

 
12 เป้าหมาย 

(33.3%) 

 
15 เป้าหมาย 

(41.7%) 

 
4 เป้าหมาย 
(11.1%) 

สถานะเป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทตามการประเมินผล ประจ าปี 2562 (สีเหลือง) 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• การขยายตัวของท่าเรอืทอ่งเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึน้ 
• นักท่องเที่ยวมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สินมากขึน้ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
• การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึน้ 
• การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 
• ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• การขยายตัวของวสิาหกจิเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
• สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไมใ่ช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึน้ 
• มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึน้ 

 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึน้ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชวีติ 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู ้และทักษะ 

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตดขีึ้น 
• ประเทศไทยมีระบบข้อมลูเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เตม็ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 
• มีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้ 
• กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร

จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• งานบริการภาครัฐทีป่รับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึน้ 
• หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
• ภาครัฐมีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
• บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  

มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชพี 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
• การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมคีวามคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  

ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ

เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้า 
ในเอเชีย 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
• สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
• สินค้าเกษตรชีวภาพมมีูลค่าเพิ่มขึน้ 
• สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉรยิะมีมลูค่าเพิ่มขึ้น 

 

• ผลผลิตต่อหน่วยของฟารม์หรือแปลงทีม่กีารใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉรยิะเพิ่มขึ้น 
• ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตอ่หน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ 

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ที่มีสถานะห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีแดง) 

31 เป้าหมาย 
(22.1%) 

41 
เป้าหมาย 
(29.3%) 

49 
เป้าหมาย 
(35%) 

19 เป้าหมาย 
(13.6%) 
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31 
เป้าหมาย 
(22.1%) 

41 เป้าหมาย 
(29.3%) 

49 เป้าหมาย 
(35%) 

19 
เป้าหมาย 
(13.6%) 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
• การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงข้ึน 
• ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  

ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
• ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
• ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
• อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
• อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
• การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มข้ึน 
• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม

ในอนาคตดีข้ึน 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
• เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
• สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มข้ึน 
• รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ เพิ่มข้ึน 
• รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ าเพิ่มข้ึน 
• โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน 
• การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• เมืองในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความ

เจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
• เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ

ของประเทศไทยดีข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน 
• อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ

สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มข้ึน 
• เมืองในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน 
• การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 
• การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  

• ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงดีข้ึน 
• วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
• มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม

เป้าหมายเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และสามารถ

ป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 
• การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มข้ึน 
• นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
•แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบ
นิเวศและทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
•การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนจากการวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบันเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ที่มีสถานะห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีส้ม) 
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เป้าหมาย
ย่อย 31 
เป้าหมาย 
(22.1%) 

เป้าหมาย
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เป้าหมาย 
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เป้าหมาย
ย่อย 49 
เป้าหมาย 
(35%) 

เป้าหมาย
ย่อย 19 
เป้าหมาย 
(13.6%) 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่ง

สถาบัน หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึดเหน่ียว
จิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

• หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

• กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงข้ึนท่ีจะ
เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 

• ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน 

• ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเป็นประเทศแนว
หน้าในภูมิภาคอาเซียน 

• กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้าการลงทุน  

การบริการ และความเช่ือมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรม 

• ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน 

• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติมากข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• สินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถ่ินมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
• ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน

คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน 
• สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์  วิ สาหกิ จชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน

ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ

งาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มข้ึน 
• อันดับด้านรายได้การท่องเที่ ยวเชิ ง

สุขภาพของประเทศไทย 
• ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
เป้าหมายระดับแผนแมบ่ทย่อย 
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

เพิ่มข้ึน 
• ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มต้ัง

ต้นและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มข้ึน 
• ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ

สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

• สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนใน
สังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
• มีระบบสาธารณสขุทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
• บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี

คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมาก

ข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
• ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ

เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
• เป้าหมายระดับแผนแมบ่ทย่อย  

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาสและกลุม่เปาะบางได้รบั

การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
• มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
• การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน  
• พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน 
• ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มข้ึน 
• คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่ง

น้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
• คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่ นสะเทือนอยู่ 

ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
• การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย

สารเคมี ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

• คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• ระดั บความมั่ นคง ด้ านน้ าอุ ปโภคบริ โภค เพิ่ ม ข้ึ น  

จากระดับ 3 ให้เป็นระดบั 4 (สงูสดุท่ีระดบั 5) 
• ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพิ่มข้ึนจาก 

ปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 
• ระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขตเมืองเพิ่มข้ึน 
• ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
• ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ

และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่ง
ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
• วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรม

เพิ่มข้ึน 
• คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ

ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มข้ึน จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

• การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มข้ึน 

• จ านวนโครงสร้ า งพื้ นฐานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มข้ึน 

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ที่มีสถานะห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีเหลือง) 

26 42 
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เป้าหมายย่อย 31 
เป้าหมาย 
(22.1%) 

เป้าหมายย่อย 41 
เป้าหมาย 
(29.3%) 

เป้าหมายย่อย 49 
เป้าหมาย 
(35%) 

เป้าหมายย่อย 19 
เป้าหมาย 
(13.6%) 

เป้าหมายแผนย่อย วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังในทุกต าบลเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อย  
• ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกจิดิจิทัลของไทยดีขึ้น 
• ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น 
• แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อย  
• การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 
• การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ภายในประเทศ 
• การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมารท์กริด 

เป้าหมายแผนย่อย การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมายแผนย่อย  
• การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 
• เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รบัการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน 

เป้าหมายแผนย่อย ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการ
ลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 

 เป้าหมายแผนย่อย  
• เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
• แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา

ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อย ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ 
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายแผนย่อย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง 

เป้าหมายแผนย่อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 

เป้าหมายแผนย่อย สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อย  
• การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ 
• สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ

ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ที่มีสถานะห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีเขียว) 

26 42 
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ข้อมูลประกอบการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปี 2565 

ต่อไป 

พ.ค. 63 

สศช.จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี 2562 พร้อมเผยแพร่ 

สู่สาธารณชน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายการโครงการ
ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น 

สศช. ร่วมกับ คจย. และ จ.1 พิจารณา
ความส าคัญและเร่งด่วนของโครงการ
ส าคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ม.ีค. 63  เม.ย. 63 ม.ิย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 

หน่วยงานน าโครงการส าคัญไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565  
และจัดท าค าของบประมาณ ตาม

กระบวนการจัดท างบประมาณต่อไป 

หมายเหตุ *    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

วาระที่ 3.2 

การด าเนินการต่อไป 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการส าคัญปี 2565 
        โครงการเร่งด่วนปี 2565 
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วาระที่ 3.2 
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ 2565  

การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานภาครัฐควรมองเปา้หมายร่วมกันเปน็ส าคัญ โดยร่วม
ก าหนดแนวทางในการบูรณาการการด าเนนิงาน เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ตามวิสยัทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ที่ระบุว่า 

“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมายการพัฒนา
ประเทศอยา่งยัง่ยืนตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในกำร
จัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกดิเปน็พลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปำ้หมำยดังกล่ำว” 

วิสัยทัศน์ 2580  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

2561  
-  

2565 1 

2566  
-  

2570 
2 

2571  
-  

2575 
3 

2576  
-  

2580 

4 

เป้าหมาย 20 ปี  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในแต่ละห้วงเวลาการพัฒนา โดยศึกษาสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และ
ประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาจาก : 
(1) รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิท้ัง 23 ประเด็น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(2) หน้ารายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR Dashboard) 

1 



nscr.nesdc.go.th 71 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ตัวอย่างเป้าหมายหรือหมุดหลักกิโลเมตรที่จะต้องเดินทางไปให้ถึงในแต่ละช่วง 5 ปี 
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

วาระที่ 3.2 
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ 2565  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
หลักการมองเป้าหมายร่วมกัน 

และถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่การด าเนินงานแบบบูรณาการ 
พิจารณาจาก : 

แผนแม่บทฯ ใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกบัเป้าหมาย 
จำกตัวอย่ำง อำทิ ประเด็นกำรท่องเท่ียว ประเด็นกำรเกษตร 
ประเด็นอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และเป้าหมาย
ย่อยของแผนแม่บทฯ ใดบ้าง ที่จะสามารถขบัเคลื่อนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายได้ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร โดยวิเคราะห์และ
ประเมินผลจากรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ทฯ 
ประจ าปี และหน้ารายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR Dashboard) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
จำกตัวอย่ำง อำทิ กระทรวงกำรท่องเท่ียว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ 
ต้องด าเนินการสิ่งใดร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนงานงบประมาณให้สอดคล้อง
และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สามารถผลักดันการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างเปน็รูปธรรม 

1 
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การจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) 
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ 2565  

3 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

(1) ความเสี่ยงในการบรรลเุป้าหมายแผนแม่บทฯ และ ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่าง 

 

การจัดล าดับความส าคัญของ X  1.พิจารณาเป้าหมายที่มีความส าคัญ
ตาม Quadrant 

2. น าโครงการส าคัญ (X) ของเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่
ได้มาจากแนวทางที่        มาจัดลงใน Quadrant 

ตัวอย่างเบื้องต้นของเป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯที่มีความส าคัญ/เร่งด่วน 

โครงการ AAA 

โครงการ BBB 

โครงการ CCC 

โครงการ DDD 

โครงการ EEE 

โครงการ FFF 

โครงการส าคัญ (X) ของเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯที่ได้มาจากแนวทางท่ี  

เป็นโครงการที่ตอบ
เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ 

วาระที ่3.2 
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วาระที ่3.2 

010001 
*รหัสเป้าหมายตามแผน

แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความสัมพันธ์ของ 15 ประเด็นเรง่ด่วน กับเป้าหมายที่สถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤต 

พื้นฐาน 
แก้ไข 

ปัญหา 

ยก 
ดูแล 

และ 

ระดับ 

รอง 
การเติบโต 

อย่างยั่งยืน 
เป็นระบบ 

รับ 
รายได้ 
สร้าง 
ให ้
ประเทศ 

การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพ 

14 
15 

EEC+SEC 

การพัฒนา 
ระบบ 

โลจิสติกส ์

12 
13 

สภาพ 
แวดล้อมรัฐ 

6 
สังคม 
สูงวัย 

7 
คนและ

การศึกษา 

8 
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

9 
บริการ 

สาธารณสุข 

10 
กระจาย

ศูนย์กลาง
ความเจริญ 

11 

ต าบลม่ันคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

1 
แก้ไขปัญหาความ

ม่ันคงเร่งด่วน 

2 
แก้ปัญหาทุจริต 

3 
บริหารจัดการ
น้ าและมลพิษ 

4 
การท างาน

ภาครัฐ 

5 

010001 
210001 

210101 210201 190102 220102 

200101 
200201 
200401 

110501 120001 

120101 

120201 

160101 
060202 

130201 
130501 060003 

050002 
050402 050601 

080101 
080301 

080201 
230401 

090202 

070101 
070104 

070103 
070105 

200501 
030502 
030601 

030001 
030201 
030301 

030501 

010201* 010202* 

010201* 
*การแก้ไขปัญหาความ

มั่นคงเร่งด่วน 
มีสถานการณ์อยู่ใน

ระดับเสี่ยงต่อการบรรลุ 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ 2565  

(2)   พิจารณาประเด็นเร่งด่วนร่วมในการพัฒนาที่คาดว่าจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 

3 การจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X)  

การวิเคราะห์เบื้องต้นจากรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2562 

พบว่า เป้าหมายที่มีสถานการณ์อยู่ 
ในระดับวิกฤตและมีผลเชงิยทุธศาสตร์ใน

ระดับสูงมีความสัมพันธ์กับ  
15 ประเด็นเร่งด่วน โดยส านักงานฯ จะร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1 จ.2 จ.3)  
ในการพิจารณาล าดับความส าคัญของ

โครงการส าคัญ (X) ให้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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สศช. สงป. 

รูปแบบการด าเนินการ 

เพ่ือค้นหา พิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีนัยยะส าคัญ 

กพร. 

พิจารณาอนุมัติโครงการ
ตามหลักเกณฑ์โครงการ

ส าคัญ 

หน้าที่การด าเนินงาน หน้าที่การด าเนินงาน 

พิจารณา วางแผนการวางก าลังคน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

กพร. 

การด าเนินการบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการส าคัญทีส่ามารถส่งผลตอ่การ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

หลักการ 

หน่วยงานด าเนินการร่วมกัน 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งตามประเด็น
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23ประเด็น 23กลุ่ม) 

จ.1 ด าเนินการเป็นเจ้าภาพหลักในการคิดโครงการส าคัญเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทในระดับประเด็น 

พิจารณาผังก้างปลา ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ โครงการส าคัญ (Super Flagship) 

รูปแบบการ
ด าเนินการ 

จ.3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความเหมาะสมและความครอบคลุมของ
โครงการส าคัญที่ สศช. จัดท าเบื้องต้น และ
จัดท าโครงการส าคัญที่ขาดหาย (Missing 
Links)เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของ
แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ  แ ล ะ จั ด ส่ ง โ ค ร ง ก า ร 
ให้           พิจารณา 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  

จ.3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการส าคัญท่ีเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ พร้อมจัดส่งโครงการให้ จ.1 และ จ.2 พิจารณาความ
เชื่อมโยงระหว่างโครงการ ปัจจัยสู่ส าคัญความส าเร็จ และ
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

จ.1 จ.2 จ.3 และ สศช. 

แบ่งตามประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (23 ประเด็น 23 กลุ่ม) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

วาระที่ 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

กลไกการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาแผนปฏิบัติราชการรายปทีี่มีการบรรจุ
โครงการส าคัญ (X) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบตัิงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  

ตาม  พรฎ. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546  
 

สงป. 

• คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ : ที่ปรึกษาและให้ความเห็นในการด าเนนิการตามแผน 
                          ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 

• สมช. : รับผิดชอบนโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความมัน่คงแห่งชาติ  (แผนระดับที่ 2) 
• กพร. : พิจารณา วางแผนการ วางก าลังคน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
• จ.1 จ.2 และ จ.3 : พิจารณาจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทฯ 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน 
• วิเคราะห์และพิจารณาจดัล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน

ของโครงการส าคัญของหน่วยงานได้ยื่นเสนอมา 
ร่วมกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ จ.1 

สศช. 
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วาระที่ 3.2 

ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success 
Factors) ของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น 

 1 

โครงการ (X) 

 2 
แผนงานตามงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ทั้งหมด 14 แผนงานฯ 

พิจารณาคัดเลือกมา 7* แผนงานฯ  

*โดยการจัดท าโครงการ (X) จึงควร 
ยึดการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ 

“เป้าหมาย”  เป็นหลัก 

โครงการ (X) โครงการ (X) พิจารณาความสอดคล้องร่วมกัน 
*หมายเหตุ พิจารณาจาก  

7 แผนงานฯ ที่ สศช. 
 เป็นฝ่ายเลขาฯ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ตัวอย่างความเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว กับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

วาระที่ 3.2 

(Flagship Project) 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยว  
(กรมศิลปากร)  

แผนแม่บทฯ (5) ประเด็นการท่องเท่ียว 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้

จากการท่องเที่ยว 

พิจารณาความสอดคล้องร่วมกัน 

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และเพิ่มมูลค่าวิถีไทย 
(การท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย)  

โครงการพัฒนาและยกระดับ 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)  

โครงการกระจายประโยชน์ 
ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 

พิจารณาจากปัจจยัส าคัญสู่ความส าเร็จ (KSFs) และเลือก
โครงการส าคัญ (X) ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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6 
เป้าหมาย 
(16.7%) 

 
12 เป้าหมาย 

(33.3%) 

 
15 เป้าหมาย 

(41.7%) 

 
4 

เป้าหมาย 
(11.1%) 

สถานะเป้าหมายประเด็น 
ของแผนแม่บทฯ 

31 
เป้าหมาย 
(22.1%) 

41 เป้าหมาย 
(29.3%) 

49 เป้าหมาย 
(35%) 

19 
เป้าหมาย 
(13.6%) 

แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

สีส้ม 
สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 

สีเหลือง 

สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 
สีเหลือง 
สีส้ม 

สีเหลือง 
สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 

สถานะในภาพรวม สถานะเป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทฯ ที่มีสถานะห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีแดง) 
• ประเด็นความมั่นคง  
• ประเด็นการเกษตร 
• ประเด็นการท่องเที่ยว 
• ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ 
• ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
• ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีมีสถานะ 
ห่างจากเป้าหมาย (ค่าสีแดง) 
• ประเด็นการเกษตร 
• ประเด็นการท่องเที่ยว 
• ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการ

ท่องเที่ยว 
• ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมยุคใหม ่
• ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

• ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
• ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
• ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
• ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
• ประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
• ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
• ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 3.2 
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ประเด็นที ่
สถานะเป้าหมายประเด็นของแผนแม่บท 

1. 010001 010002 

2. 020001 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

030001 030002 

040001 040002 
050001 050002 050003 

060003 060001 060002 
070001 

080001 
090001 090002 

100001 
110001 
120002 120001 
130001 
140001 

150001 
160001 
170001 

180001 
190001 190003 190002 

200001 200002 
210001 

220001 
230001 200002 

รวม 6 12 15 4 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 

สีเหลือง 

สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 
สีเหลือง 
สีส้ม 

สีเหลือง 
สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 

220002 

030002 ประเด็น การเกษตร                           
เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 

070001 ประเด็น ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

090002 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
เป้าหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ได้รับการยกระดับ 

180001 ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน 
อย่างยั่งยืน  

ประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ท่ีบรรลุเป้าหมายแล้ว 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ประเด็นที ่
สถานะเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ 

1. 010001 

2. 020201 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

030201 030302 
040601 

010301 010003 010201 010202 010302 010401 010402 010501 

020202 020301 020401 020501 

030101 030202 030301 030401 030501 030502 030601 030602 

040201 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040602 

010101 

050101 050102 050103 050201 050401 050602 050603 050202 050303 050402 050601 050301 050302 050501 
060101 060202 060201 

070101 070103 070105 070104 070102 070203 070301 070201 070202 070204 
080101 080201 080301 080101 080401 080202 080302 080303 
090202 090201 090203 090301 090302 090101 090102 090303 

100101 100301 100201 
110101 110301 110402 110201 110401 110501 

120101 10201 
130201 130501 130101 130401 130301 

140101 140201 140301 
150101 150201 150202 
160201 160101 160202 
170101 170201 
180101 180102 180201 180401 

180501 180403 180402 180301 

190101 190103 190201 190202 190203 190102 190301 

200101 200201 200401 200501 200301 200302 
210101 210201 210102 
220102 220201 220101 220103 

230102 230201 230301 230501 230502 230101 230401 

รวม 19 49 41 31 

010102 สีส้ม 

สีเหลือง 

สีส้ม 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 
สีส้ม 

สีเหลือง 

สีแดง 
สีส้ม 

สีส้ม 
สีเหลือง 
สีเหลือง 

สีส้ม 
สีเหลือง 

สีเหลือง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีแดง 
สีส้ม 

สีเหลือง 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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วาระที่ 3.2 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้มี
ความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้เกิด
การขับเคล่ือนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย  

 

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

ประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 (ต่อ) 
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ) 

1. 
ศึกษาแผนงานโครงการที่
ยังขาดหาย (Missing link 
หรือ Gap) เพื่อบรรลุ
เ ป้ า หม าย  แล ะพัฒน า
โครงการที่ตอบสนองต่อ 
(Critical Key Success 
Factors) ดังกล่าว (X) 

ประเด็น (3) การเกษตร 
เป้าหมาย 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

วิจัย/นวัตกรรม มาตรฐานการผลิต ผู้ประกอบการ ตลาด ตราสินค้า .......   
พิจารณาโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSFs) 

ศึกษา พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันและเลือกเป้าหมาย   
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบทภารกิจ (Y2) 

พิจารณา เป้ าหมายระดับ 
แผนย่อยฯ ที่สนับสนุน (Y1) 

พิ จ า ร ณ า ห า ปั จ จั ย สู่
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ที่ ส า คั ญ 
(Critical Key Success 
Factors) โดยพิจารณาว่า
ปัจจัยใดจะท าให้เกิดการ
บรรลุตามเป้าหมายที่เลือกไว้ 

1 . 1  กรณีมี เป้ าหมายประ เด็ นแผนแม่บทฯ เพี ยง  
1 เป้าหมาย   สามารถด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

1.2 กรณีมี เป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ มากกว่า 
1  เป้าหมาย ให้พิจารณาจากสถานการณ์การบรรลุ
ค่าเป้าหมายของประเด็นแผนแม่บทฯ และพิจารณา
เป้ าหมายที่ มี คว ามส าคัญ เร่ งด่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  
เพ่ือด าเนินการต่อ 

กรณี มี เป้ าหมายแผนย่ อยฯ 
มากกว่าหนึ่ งเป้าหมาย เลือก
เป้าหมายที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
ที่สุดเพ่ือด าเนินการต่อ 

พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ก า ร ที่ มี
วัตถุประสงค์ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัย 
โดยการทบทวนแผนระดับ 3 
ที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยงานของรัฐ 
มีการด าเนินโครงการใดบ้าง
เพื่อหาโครงการที่ยังขาด
หาย (Missing Links) 

 4  3  1  2 

พิจารณาแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบสถานการณ์การบรรลุค่าเป้าหมายของ
แผนแม่บทประเด็น กรณีมีเป้าหมายประเด็นมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย เลือกเป้าหมายที่
ส าคัญและเก่ียวข้องที่สุดเพื่อด าเนินการต่อ 
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วาระที่ 3.2 

สรุปหลักเกณฑ์
โครงการส าคัญ 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  
(Casual Relationship : XYZ) 

ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 
(Key Success Factors: KSFs) 

เน้นการท าโครงการเพื่อส่งผลต่อเป้าหมาย และส่งผลได้มากกว่า  
1 เป้าหมาย โดยจะได้รับการพิจารณางบประมาณตามค าขอ 
และตามความเหมาะสม ลักษณะของโครงการทั่วไป 

ปัจจัยส าคัญที่ยงัขาดหาย 
(Missing Links) 

โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) 

สามารถเป็นโครงการที่คิดขึ้นใหม่ / ที่มีอยู่เดิม มีระยะเวลา 
การด าเนินการปีต่อปี / ต่อเนื่อง หากพิจารณาแล้วว่าผลลัพธ์ที่ 
ได้มีความส าคัญยิ่งและจะส่งผลต่อเป้าหมายในปงีบฯ นั้น และ/หรือ 
5 ปีของระยะแรก (2561 - 2565) 

1 

2 

3 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 
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การจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) 3 

วาระที ่3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

น าโครงการส าคัญ (X) ที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการที่ผ่านมา ที่ได้จากการจัดท าโครงการส าคัญในข้อ          มาจัดล าดับ
ความส าคัญและเร่งด่วน โดยพิจารณาจาก 
(1) ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายและผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(2) ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาที่คาดว่าจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ 

ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 

พิจารณาเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทฯ  

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสูง พิจารณาจากระยะห่างระหว่าง

สถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมายที่ถูกก าหนด
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Q1 Q2 

Q3 Q4 

เป้าหมายที่ควร 
ให้ความส าคัญ 

เป้าหมายที่อาจ 
สามารถบรรลุได้โดยเร็ว 

ระ
ยะ

ห่า
งจ

าก
ค่า

เป้
าห

มา
ย 

ระ
ยะ

ห่า
งต

่ า 

(Quick Win) 

“โครงการส าคัญ (X)”   
ที่มีความส าคัญและความเร่งด่วนอย่างยิ่ง 

เป็นข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณปี 2565  
ให้สอดคล้องกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนแม่บทฯ อย่างเป็นรูปธรรม และให้

ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และส านักงานฯ น าเสนอบัญชี

รายการโครงการส าคัญ เสนอ ครม. เพื่อประกอบการจัดท า
งบประมาณ  

ประเด็นเร่งด่วน 

ทุกหน่วยงานต้องมีแผนปฏิบัติราชการที่บรรจุ 
“โครงการส าคัญ (X)”   

ท่ีสามารถด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของ

แผนแม่บทฯ อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีการจ าแนกโครงการส าคัญ (x)  

ที่มีความส าคัญและความเร่งด่วนอย่างยิ่ง 
โดย สศช. จะจัดท าเป็นบัญชีรายการโครงการ
ส าคัญเร่งด่วน เสนอต่อ ครม. เพื่อประกอบการ

จัดท าแผนงานตามงบบูรณาการ ต่อไป 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนงานตามงบบูรณาการฯ ตามกรอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 

4 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ 2565 

“มำตรำ 16 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้
ระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน 
รวมทั้ งประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำย และ
ทรัพยำกรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้
ควำมเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรใดตำมวรรคสองแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ
รำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ” 

“มำตรำ 16 ให้ส่วนรำชกำร
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผน พัฒนำ เ ศ ร ษฐ กิ จ แ ละ สั ง คม
แห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีท่ี
แ ถ ล ง ต่ อ รั ฐ ส ภ ำ  แ ล ะ แ ผ น อื่ น ท่ี
เกี่ยวข้อง  ” 

พรฎ. ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2546  พรฎ. ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562 

“มำตรำ 142 ในกำรเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำ ปี งบประมำณต้ อ งแสด ง
แหล่งท่ีมำและประมำณกำรรำยได้ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะ
ได้ รับจำกกำรจ่ ำย เ งินและความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แ ผ น พั ฒ น า ต่ า ง ๆ  ทั้ ง นี้  ต ำ ม
หลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ” 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
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วาระที่ 4.3 
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏิบัต ิ 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
2 

https://www.tpmap.in.th 

คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับ 
การพัฒนาอย่างสมดุล 

 1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ  
และมีคุณภาพ   
 2. ภาครัฐมีการด าเนินการ 
ที่มปีระสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องระหว่าง TPMAP และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z 

Y 

X 

TPMAP และ TPMAP Logbook 

จ านวนจังหวัดที่แจ้งความประสงค์ขอใช้งานขอ้มูลเชงิลึก 

ระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบช้ีเป้าสามารถให้เจา้หน้าที่ในท้องมีข้อมูลตัง้ต้นที่เกิดจาก
การบูรณาการข้อมลูจากหลายแหล่งและล าดบัครัวเรือนยากจนตามดัชนี MPI และตัวช้ีวัด
มิติต่าง ๆ  เพื่อใช้ติดตามการแก้ปัญหารายครวัเรือนได้อยา่งตรงจุดและรวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน 

มีระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

https://www.tpmap.in.th/2562/


nscr.nesdc.go.th 87 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

Key Messages 

วาระที่ 4.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) 
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วาระที่ 4.3 

https://www.tpmap.in.th ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

https://www.tpmap.in.th/2562/


nscr.nesdc.go.th 89 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

วาระที่ 4.3 
การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

https://www.tpmap.in.th 

https://www.tpmap.in.th/2562/
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วาระที่ 4.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

TPMAP Logbook 

สรุปความสามารถของระบบ LogBOOK 

57 
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โครงสร้างของระบบ TPMAP Logbook 

วาระที่ 4.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

 

3 จุดเด่น TPMAP Logbook 
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วาระที่ 4.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

จ านวนจังหวัดที่แจ้งความประสงค์ขอใช้งานข้อมูลเชิงลึก 
 

TPMAP Logbook 

57 
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วาระที่ 4.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตัวอย่าง จังหวัดที่น า TPMAP/TPMAP Logbook ไปใช้ในทางปฏิบัติ 

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดาวแสดงความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิต ิในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ดาวแสดงความต้องการพืน้ฐาน 5 มิติ จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดขอนแก่น 

ดาวแสดงความต้องการพืน้ฐาน 5 มิติ จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวแสดงความต้องการพืน้ฐาน 5 มิติ จังหวัดขอนแก่น 

เครื่องมือ TPMAP  เครื่องมือ TPMAP และ TPMAP Logbook  
 วิธีการ ใช้ข้อมูล TPMAP วิเคราะห์จุดอ่อนในพื้นที่ในจังหวัด

สกลนคร ทั้ง 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.กุดบาก อ. ภูพาน อ. เมือง
สกลนคร และ อ.วานรนิวาส 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ฯ 4 อ าเภอดังกล่าว 
ตกเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษา สุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย 
ตามล าดับ 

 แนวทางการแก้ไข ฯ มีการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว อาทิ ด้านการศึกษา ได้มีการจัดท า โครงการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 วิธีการ ใช้ข้อมูล TPMAP ศึกษาปัญหาเชิงลึกในจังหวัด รวมทั้ง 
ใช้ TPMAP Logbook ในการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตกเกณฑ์ในเร่ือง รายได้ และการศึกษา 

 แนวทางการแก้ไข ฯ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยว 
มีการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความต้องการ 
ของแต่ละพ้ืนที่ อาทิ โครงการพบบ้านต้องซ่อม การจัดผ้าป่า
ซ่อมบ้าน และได้มีการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเยี่ยมประชาชนเป้าหมาย 
ของ TPMAP Logbook 

เครื่องมือ TPMAP Logbook  
 วิธีการ ใช้ TPMAP Logbook มาใช้ ในการติดตามผลการด าเนินงาน 

ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของครัวเรือนยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ตกเกณฑ์ครัวเรือนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ฯ จังหวัดขอนแก่นตกเกณฑ์ 
ในเรื่องรายได้ และการศึกษา 

 แนวทางการแก้ไข ฯ จังหวัดขอนแก่นได้มีการน า TPMAP Logbook 
มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคน
ขอนแก่น” โดยจะให้ข้าราชการ 1 คน จับคู่ดูแลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
จ านวน 2 ครัวเรือน และต้องด าเนินการวิเคราะห์ครัวเรือน ด้วยตนเอง 
ถึงสาเหตุความยากจน ความต้องการในการแก้ไขปัญหา จากนั้น จะมีการ 
ตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  
ที่สามารถสนับสนุนได้ต่อไป 



nscr.nesdc.go.th 94 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
การสนับสนุนและการเป็นส่วนร่วม

ขับเคลื่อน สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับ สร้างความเชื่อม่ัน 1 2 3 4 

วาระที่ 4.3  
การสร้างการตระหนกัรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง  ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 3 

หลักการ 

 
 
 รูปแบบ 

ช่วงวัย  
 
ฃ 

ปฐมวัย 
(0-5 ปี) 

 
 
 

          วัยเรียน 
           (6-14 ปี) 

 
 
 

      วัยรุ่น/นักศึกษา  
      (15-22 ปี)  

 
 
 

วัยแรงงาน  
(23-59 ปี) 

 
 
 

ผู้สูงอายุ  
(60 ปี+) 

วัยเรียน  
จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม 

วัยรุ่น/นักศึกษา  
จ านวน 29 โครงการ/กิจกรรม 

วัยแรงงาน  
จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม 

วัยผู้สูงอาย ุ
จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม 

ปฐมวัย 
จ านวน 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

หมายเหต:ุ มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการหลายชว่งวัย 

ส านักงานฯ ด าเนินการสร้างการตระหนักรู้ ฯ ทั้งสิ้น 32 โครงการ/กิจกรรม โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม  

หมายถึง  ด าเนินการแล้ว 

รูปแบบวีดีทัศน์  
(จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบเอกสาร  
(จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม)  

รูปแบบนิทรรศการ 
(จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบการเรียนรู้ 
ที่สร้างสรรค์  

(จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม) 
รูปแบบการขับเคลื่อน 

สู่การปฏิบัติ  
(จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการ  
(จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม) 
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  วาระที่ 4.3 

คือ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
คือ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมการ/ด าเนินการ 

มี.ค. 63 

การสร้างพลังสร้างสรรค์สังคม
แห่งโอกาส (กลุ่มคนพิการ) 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการหนว่ยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดท าโครงการ
ส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา
และจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 3 

การส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้วยพลังภาพถ่ายท่ีสร้างสรรค์  4 
การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง 

 5 

การผลิตสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับผล 
การด าเนินการก่อน-หลังของ

การมียุทธศาสตร์ชาติ  

การสร้างการตระหนักรู้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

ผ่านการ์ตูนสั้น 
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้วยวิธี 
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 6 

เม.ย. 63 

พ.ค. 63 

ส.ค. 63 

เกมกระดานสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  

Massive Open Online 
Course : MOOCs  
(กลุ่มข้าราชการ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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“การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน  

และปัจเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง” 

“ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติและทกุระดับเพิ่มขึ้น 
ประชาชนอยูด่ี กินดี และมีความสุขดีขึ้น” 
(สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ) 

ยุทธศาสตร์ชาติกับสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง: โรคอุบัติใหม่ 

แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนากลไก เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่ โดยมีแนวทางการพัฒนา ส่วนการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 15 แนวทาง ซ่ึงมีแนวทาง 1 แนวทางให้มีการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี หมายรวมถึง ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน 
ความมั่นคงทางน้ า และอื่น ๆ 

แผนย่อยที่ 5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

“...การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดข้ึนของโรคระบาด  
และโรคอุบัติใหม่ จะส่งผลให้การเฝา้ระวงัด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคญัมากขึ้น...” 

• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนา
โครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยง
ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การพัฒนาระบบสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 

• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน โรคอุบัติใหม่และ 
อุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ  
การป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
จากโรคระบาดต่าง ๆ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น 
 (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนแม่บทฯ ประเด็น 
 (1) ความมั่นคง 

สนับสนุน 

มาตรา 10 และ 11 แห่ง พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ฯ ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ 
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใดได้  
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ตัวอย่างโครงการในระบบ eMENSCR ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน/ฟื้นฟู การเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
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 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละ
ด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

 แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ต้องมีความสอดคล้องกัน 

 แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

มาตรา 10  

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560  



nscr.nesdc.go.th 99 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือ
สถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์
ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด าเนินการ 

 เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในหมวดน้ี และเมื่อได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 11  

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560  

44 
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 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว โดยให้น าความในมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
258 ของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 13  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  

8 
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 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงาน ภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด 

 ให้ส านักงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 23 วรรคสอง และรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย 

 ในกรณีมีเหตุอันควรรายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่เกี่ยวข้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอรัฐสภาเป็นการเฉพาะเรื่องได้ 

มาตรา 24  

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560  
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 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐรายงานผล
การด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด 

 ให้ส านักงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้ความเห็นชอบ และ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงานเสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติคณะรัฐมนตรี หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 24 วรรคสอง และรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานตาม
วรรคหนึ่ง 

 รายงานตามวรรคสองอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

มาตรา 25  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  

41 
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รวม 3,200,000 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณและแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 1. ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุลและ

บริหารจัดการภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

17.9% 

13.4% 

11.8% 15.8% 

23.9% 

13.5% 

3.9% 

จ านวนโครงการส าคัญ (X) ทั้งหมดจากแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 

โครงการส าคัญ (X) (Flagship Project)  
ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของ สศช.  
และ จ.1 จ.2 จ.3 

โครงการ (X) จาก KSFs ทั้งหมด 23 
แผนแม่บทฯ 

108 โครงการ 

จ านวนโครงการส าคัญ (X) (Flagship Project) จากแผนแม่บทฯ 6 ประเด็น 
และแผนงานตามงบบูรณาการฯ 7 แผนงานฯ 

โครงการส าคัญ (X) (Flagship Project)  
ที่ได้รับบรรจุไว้ในงบบูรณาการฯ 64 

โครงการส าคัญ (X) (Flagship Project)  
ที่เพ่ิมเติมและได้รับบรรจุไว้ในงบบูรณาการฯ 64 

โครงการส าคัญ (X) (Flagship Project) ที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาของ สศช. และหน่วยงาน  
จ.1 จ.2 จ.3 แต่ไม่สอดคล้องกับแผนงานตาม 
งบบูรณาการฯ 

การจัดท าโครงการส าคัญ (X) ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ได้อย่างเป็นนัยส าคัญ ส าหรับปีงบประมาณ 64 ของหน่วยงานเจ้าภาพ                      และ สศช. 

ปีงบประมาณ 2563 

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
แผนแม่บทฯ และ 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทฯ 

วาระที่ 3.2 
ข้อสังเกตุการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 

ปีงบประมาณ 2564 

รวม 3,200,000 ล้านบาท โดยเป็นงบบูรณาการ 235,091 ล้านบาท 

โครงการส าคัญ (X) Flagship Project 

โครงการส าคัญ 
(X) Flagship 
Project จากแผน
แม่บทฯ 23 
ประเด็น 

30 

13 

โครงการ (X) Flagship 

Project แผนแม่บทฯ 6 … 

โครงการ 

(X) 

Flagshi
p … 

โครงการส าคัญ (X) จากแผนแม่บทฯ 6 ประเด็น ท่ีไม่บรรจุอยู่ใน 
7 แผนงานตามงบบูรณาการฯ  

โครงการส าคัญ (X) จากแผนแม่บทฯ 6 ประเด็น ท่ีบรรจุอยู่ใน  
7 แผนงานตามงบบูรณาการฯ  

30 13 

โครงการ (X) Flagship 

Project แผนแม่บทฯ 6 
ประเดน็ กับแผนงานตามงบ

บูรณาการฯ 7 แผนงาน 

โครงการ (X) 

Flagship … 

1) ห้วงเวลาของการได้มาซึ่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณอาจมีข้อจ ากัด  
ในความสอดคล้องของเวลา  

2) การจัดท าโครงการส าคัญ (X) อาจยังขาดการมองเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) การขับเคลื่อนโครงการส าคัญ (X) เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมา ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐและทุก

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การเชื่อมโยงโครงการส าคัญ (X) จาก 6 แผนแม่บทฯ กับ 7 แผนงานตามงบบูรณาการฯ 

โครงการส าคัญ (X) จากแผนแม่บทฯ  
6 ประเด็น 

49 
43 

โครงการส าคัญ (X) จากแผนแม่บทฯ  
23 ประเด็น 

รวม 92 โครงการ  

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 

43 โครงการจากแผนแม่บทฯ 6 ประเด็น 

13 
30 

มีเพียงโครงการส าคัญ (x) บางส่วนที่ได้รับการบรรจุในงบบูรณาการฯ 2564 



nscr.nesdc.go.th 104 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นแผนแม่บท และประเด็นแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตกับแผนงบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



nscr.nesdc.go.th 105 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นแผนแม่บท และประเด็นแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตกับแผนงบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



nscr.nesdc.go.th 106 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นแผนแม่บท และประเด็นแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตกับแผนงบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



nscr.nesdc.go.th 107 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นแผนแม่บท และประเด็นแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตกับแผนงบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



nscr.nesdc.go.th 108 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นแผนแม่บท และประเด็นแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตกับแผนงบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



nscr.nesdc.go.th 109 วันที ่ 1 เมษายน 2563 

 การจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลาตามมาตรา 10 (2) แล้วเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน  

 (2) เมื่อที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณา
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 

 (3) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายในสามสิบวัน และด าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสองต่อไป 

 ในการด าเนินการตาม (1) ให้คณะกรรมการปฏิรูปเชิญหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือ
แสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการด าเนินการ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ด้วย 

 ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดภายหลังพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา 10 (2) การนับเวลาตามที่ก าหนดไว้ใน 
(1) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้น 

 ระยะเวลาการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา 11  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  


