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เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี 2565   
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

นาย วันฉัตร   สุวรรณกิตติ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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โครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ตามหลักความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี้วัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ป*ี  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR 
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 

01 

จัดท าโครงการส าคัญตาม 
การวิเคราะห์ Gap Analysis 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

การจัดท าโครงการส าคัญ 

02 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 

03 

• โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

04 

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป 
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การมองเป้าหมายร่วมกันใน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

การมองเป้าหมายร่วมกัน 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การด าเนินงานการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 

สังคมไทยมีสภาพแวดลอ้มที่เอื้อและสนับสนนุตอ่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทฯ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

สถานการณ์และเป้าหมายระดับประเด็น 

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

Z 

Y2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

1. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม 
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

ประกอบไปด้วย 5 แผนย่อย 

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย 
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

 

(3) เมืองในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ 
     ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่มากขึ้น 

(2) การลงทุนในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้เพิ่มขึ้น 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
     พื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2. การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ประกอบไปด้วย 3 แผนย่อย 

3. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เปน็เมืองนา่อยู่มากขึ้น 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มข้ึน 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

Y1 

2. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

(เป้าหมายแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท) 

เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

(3) เมืองในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
    ที่ได้รับการพัฒนาให้เปน็เมืองน่าอยู่มากขึ้น 

(2) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
     เพิ่มขึ้น 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
     เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดนเพิม่ขึ้น 

(2) การลงทุนในเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต   
     พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิม่ขึ้น 

Y1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

4. การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม ่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกัน 
ได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น  

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับ 
เข้าถึงได้ดีขึ้น 

การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศมากขึ้น  

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึน้และมีความเป็นอยูดี่เพ่ิมขึน้ 
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เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึน้และมีความเป็นอยูดี่เพ่ิมขึน้ 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

: 13.1 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

แผนย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 

: 9.2 การพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ แผนย่อย 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

(2) การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

(3) เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้ 
เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อย  (Y1): 
9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แผนย่อย : 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึน้ 

(2) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น 

(3) เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่มากขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): ประเด็น  (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

หน่วยงานเจ้าภาพ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การด าเนินงานการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื่อน   

“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื่อน  

“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื่อน  

“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

ขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนแม่บทฯ 
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ขับ เ คลื่ อ นก าร พัฒนาตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า ต า ม ค่ า
เป้าหมายท่ีระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น  

: 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

แผนย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

: 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย 
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

แผนย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 

การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

: 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
แผนย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 

ประชาชนมีความรอบรู้สขุภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอบุัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศมากขึ้น  

: 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

แผนย่อย 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1): 
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ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เป้าหมาย 

37เป้าหมาย 

41 เป้าหมาย  
(29.3 %) 

31 เป้าหมาย  
(22.1 %) 

19 เป้าหมาย  
(13.6%) 

49 เป้าหมาย  
(35%) 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2562 

6 เป้าหมาย 
(16.22%) 

12 เป้าหมาย 
(32.43%) 15 เป้าหมาย 

(40.54%) 

4 เป้าหมาย 
(10.81%) 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การด าเนินงานการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

13 
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ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมายระดับแผนย่อย (Y1) 

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน 
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

130101  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลด
โรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึก
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

130001 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

  การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

130201  

  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย 
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

130301  มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น  

   การกระจายบริการสาธารณสุข 
 อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

130401  การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
มีความเหลื่อมล้ าลดลง 

   การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

130501  ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น  
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ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย  13.1 :การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถ
ป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคม

บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร 

(ปี 61 - 65) 

ร้อยละ 50 

(ปี 66 - 70) 

ร้อยละ 60 

(ปี 71 - 75) 

ร้อยละ 80 

(ปี 76 - 80) 

ร้อยละ 100 

พัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาว ะ 
ที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการด ารงชีวิต รวมทั้งการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

130101  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย  13.2 :การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น  

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก 

(ambulatory care sensitive conditions :ACSC) ลดลง 

(ปี 61 - 65) 
ไม่เกินร้อยละ 100 

(ปี 66 - 70) 
ไม่เกินร้อยละ 100 

(ปี 71 - 75) 
ไม่เกินร้อยละ 100 

(ปี 76 - 80) 
ไม่เกินร้อยละ 100 

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตร  
ต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกจิกรรมส าหรับยกระดับสขุภาวะของสังคมจัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะรวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชน 
และภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 

130201  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย  13.3: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร 
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ  

(ปี 61 - 65) 

อันดับที่ 1 ใน 25 

(ปี 66 - 70) 

อันดับที่ 1 ใน 20 

(ปี 71 - 75) 

อันดับที่ 1 ใน 15 

(ปี 76 - 80) 

อันดับที่ 1 ใน 15 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศ
ทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษา วินิจฉัย และ
พยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้าการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร 
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ 

130301  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย  13.4: การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
มีความเหลื่อมล้ าลดลง 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 

(ปี 61 - 65) 

ทุกจังหวัด 

ไม่ต่ ากว่า 0.67 

(ปี 66 - 70) 

ทุกจังหวัด 

ไม่ต่ ากว่า 0.68 

(ปี 71 - 75) 

ทุกจังหวัด 

ไม่ต่ ากว่า 0.69 

(ปี 76 - 80) 

ทุกจังหวัด 

ไม่ต่ ากว่า 0.70 

การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข 
ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่  

130401  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

แผนแม่บทย่อย  13.5:การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ประชาชนมีความรอบรู้ สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศมากขึ้น  

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด) 

(ปี 61 - 65) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 5 

(ปี 66 - 70) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 10 

(ปี 71 - 75) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 15 

(ปี 76 - 80) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหมายถึง โรคติดต่ออันตราย ที่ได้ประกาศตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย กาฬโรค ไข้ทรพิษไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์  
โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์กโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส โรคอุบัติให ม่  
อุบัติซ้ า หรือโรคติดต่ออันตรายมักเกิดการระบาดเป็นระยะ ๆ ท้ังยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวาง  

130501  

กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนย่อย 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลอัตราความรอบรู้ด้าน 
สุขภาวะของประชาชน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจึง
ได้ใช้ค่าเทียบเคียง (Proxy) จากข้อมูลของกรม
อนามัย ณ ปี 2562 ซึ่งได้มีการส ารวจ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ในมิติของระบบสุขภาพ 4 เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพในภาพรวม 
ของประเทศ 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

130101  
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึก 
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลหน่วย
ย่อยรายจังหวัด ท าให้ไม่สามารถวัดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ได้
โดยตรงจึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง  (Proxy) จากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่  
เพื่อเปรียบเทียบการขยายตัว 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนย่อย 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

เนื่องจากการจัดเก็บอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นด้วย
ภาวะท่ีควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอกลดลง ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลโดยตรงจึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง (Proxy) การด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วงปี 2561 – 2562 ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การยกระดับการให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ คลินิกหมอ
ครอบครัว ซึ่งเป็นการน าร่องการให้บริการสาธารณสุขระดับ
ชุมชน และใช้ เปรียบเทียบสถานการณ์อัตราการนอน
โรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นด้วยภาวะท่ีควรควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอกบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขัน้วิกฤต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงยุติธรรม 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

130201  

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น  

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลหน่วย
ย่อยรายจังหวัด ท าให้ไม่สามารถวัดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ได้
โดยตรงจึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง  (Proxy) จากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่  
เพื่อเปรียบเทียบการขยายตัว 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนย่อย 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

ปี 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 56 ประเทศ ปรับ
อันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากอันดับที่ 41 ในปี 2560 โดย
อันดับดีขึ้นมากถึง 14 อันดับ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านการดูแล
สุขภาพต่อประชากร 1 คน ลดลงอยู่ ท่ีประมาณ 7,086 บาท 
ขณะท่ีอายุคาดเฉลี่ยยังคงอยู่ท่ี 75 ปี เท่าเดิม ท้ังนี้ หากจัดอันดับ
ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 9 
ตามหลังฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน 
นิวซีแลนด์ และจีน ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะสามารถบรรลุ เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในปี  2565 (อันดับท่ี  1 ใน 25)ได้ส าเร็จอย่าง 
เป็นรูปธรรม 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

130301  

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลหน่วย
ย่อยรายจังหวัด ท าให้ไม่สามารถวัดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ได้
โดยตรงจึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง  (Proxy) จากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่  
เพื่อเปรียบเทียบการขยายตัว 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนย่อย 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2562  
มีค่าดัชนีอยู่ท่ี 0.5843 ซึ่งปรับลดลง เล็กน้อยจากปี 2560 ท่ีมีค่า
ดัชนีอยู่ท่ี 0.5906 โดยเม่ือพิจารณาจะเห็นว่าอาจมีแนวโน้มเสี่ยง
ต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ท่ี 0.67 ในปี 2565 จึงจ าเป็นท่ี
ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ต้องเร่งด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการบริการ 
ท่ีมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิการเพ่ิมบุคลากร 
ทางการแพทย์ให้เพียงต่อความต้องการในพ้ืนท่ี 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

130401  

 การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 มีความเหลื่อมล้ าลดลง 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลหน่วย
ย่อยรายจังหวัด ท าให้ไม่สามารถวัดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ได้
โดยตรงจึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง  (Proxy) จากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่  
เพื่อเปรียบเทียบการขยายตัว 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนย่อย 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลสัดส่วนประชาชนท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ยังไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจึงได้
ใช้ค่าเทียบเคียง (Proxy) เพ่ือใช้เปรียบเทียบอัตราความรอบรู้ของ
ประชาชนเข้าใจในการเข้าใจถึงการแพร่กระจายของโรคตลอดจนการ
ป้องกันและดูแลตนเองก่อนการตรวจรักษา 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขัน้วิกฤต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

130501  

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ  
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลหน่วย
ย่อยรายจังหวัด ท าให้ไม่สามารถวัดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ได้
โดยตรงจึงได้ใช้ค่าเทียบเคียง  (Proxy) จากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่  
เพื่อเปรียบเทียบการขยายตัว 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน :  ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ช่ือหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ช่ือกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผู้ประสานงานหลัก ........................................................เบอร์ติดต่อ : ………………………email : ………………………….

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแม่บททีเ่ป็นตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้ก ากับ เพ่ือ
ไปหน้ายอ่ย>

23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย
01 ความมั่นคง
02 การต่างประเทศ
03 การเกษตร
04 อตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต
05 ทอ่งเทีย่ว

06 พื้นทีแ่ละเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ
07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
09 เขตเศรษฐกจิพิเศษ
10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12 การพัฒนาการเรียนรู้
13 การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะทีดี่
14 ศักยภาพการกฬีา
15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกจิฐานราก
17 ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19 การบริหารจัดการน้า้ทัง้ระบบ
20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ
22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Worksheet 1 : ความเก่ียวข้องของหน่วยงานทีม่ีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

รหสั
แผน

ความเก่ียวข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทยอ่ย

ค าอธิบายความเก่ียวข้อง

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นใหค้รบถ้วนในหน้าน้ีเพียงหน้าเดียว
 ข้อมูลจะปรากฎข้ึนอัตโนมัติในทกุหน้าถัดไป

หน้าปก  : ภาพรวมของความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานของท่าน 
กับเป้าหมายแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น  

ส่วนที่ 2 : ระบุความเกี่ยวข้องของเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยเฉพาะที่หน่วยงานของท่าน 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ทั้งหลักและ
สนับสนุนพร้อมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง (เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย และ 1 แผนแม่บทฯ) 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

ภายใน 8 มิ.ย. 63 

สิ่งที่หน่วยงานต้องท า พิจารณาหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานของท่านกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น  

หน่วยงานส่ง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR  2 
1 

Worksheet 1  

13 

13 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน :  ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Worksheet 1  

หน่วยงานกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในส่วนที่ 1 

เขียนพรรณนาเพื่ออธิบายความ
เกี่ยวข้องของหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เฉพาะทีห่น่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน) 
(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย) 

*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download  
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลก ากับทุกส่วนด้วยแล้ว 

เอกสารประกอบการด าเนินการ Worksheet 1 

03 

วีดิทัศน์ช้ีแจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การด าเนินงานการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

แผนแม่บทย่อย 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

ระดับความเกี่ยวข้อง  
สนับสนุน 

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
68 ปี  

ไม่น้อยกว่า 
70 ปี  

 

ไม่น้อยกว่า 
72 ปี  

ไม่น้อยกว่า 
75 ปี  

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 
ตัวชี้วัด    
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 

0.67 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า  

0.68 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 

0.69 
  

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 

0.70 
  

เป้าหมายระดับประเด็น เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ตัวอย่าง Worksheet 1 
จัดท าโดย สศช.  

เนื่องจาก สศช. เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายซึ่งมีภารกิจหลักในการก าหนดทิศทาง 
เชิงยุทธศาสตร์  นโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัดท า
ข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมท้ัง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและเกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสังคมและพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคม เพื่อน ามาใช้ในการติดตามประเมินผลสถานการณ์
ทางสังคม และจัดท ารายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและตัวช้ีวัดด้านสังคม  
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การมองเป้าหมายร่วมกัน :  ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตัวอย่าง Worksheet 1 

จัดท าโดย สศช.  

ส่วนที่ 2 :  
ระดับความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ส่วนที่ 1 :  
ข้อมูลหน่วยงาน 

วีดิทัศน์ช้ีแจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน :  ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 
eMENSCR 

 ให้กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 1 จากกองอ่ืน ๆ ภายใต้
สังกัดของกรมเป็น 1 ไฟล ์  

 กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับมอบหมาย) 
น าเข้าไฟล์เอกสารในนามกรม โดยใช้ username/password 
ของกอง 

 เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์ 

ให้หน่วยงานส่ง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่าน

ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html)   

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน 

website NSCR ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า 

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

การจัดส่ง Worksheet 1  

เพ่ือให้หน่วยงานทราบข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป 

https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html


nscr.nesdb.go.th 24 20 พฤษภาคม 2563 

การมองเป้าหมายร่วมกัน :  ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด 

Worksheet 1 เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

ชื่อชุดข้อมูล 
 

อัพโหลด Worksheet 1 ใส่ “WS1 ตัวย่อชื่อ
หน่วยงาน” อาทิ “WS1 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด โดยระบุ 
“ความสอดคล้องของหน่วยงานที่มีต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย"  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านตอ้งการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพ่ืออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่่านตอ้งการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกลอ่ง 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบบบูรณาการร่วมกัน ” 

หน่วยงานจะทราบว่าตนเองมีภารกิจเกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยใด เป้าหมายนั้น ๆ มีหน่วยงานใด ๆ อีกบ้างท่ีเกี่ยวข้อง  
จ. 3 และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบว่าในการด าเนินงาน  
เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ จะต้องด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานใด เพื่อให้เป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทาง 
เป้าหมายย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย ที่มีรายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหลักและสนับสนุน  

ส่วนที ่1 : ข้อมูลหน่วยงาน
ช่ือหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
ช่ือกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผู้ประสานงานหลัก ........................................................เบอร์ติดต่อ : ………………………email : ………………………….

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแม่บททีเ่ป็นตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้ก ากับ เพ่ือ
ไปหน้ายอ่ย>

23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย
01 ความมั่นคง
02 การต่างประเทศ
03 การเกษตร
04 อตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต
05 ทอ่งเทีย่ว

06 พื้นทีแ่ละเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ
07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
09 เขตเศรษฐกจิพิเศษ
10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12 การพัฒนาการเรียนรู้
13 การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะทีดี่
14 ศักยภาพการกฬีา
15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกจิฐานราก
17 ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19 การบริหารจัดการน้า้ทัง้ระบบ
20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ
22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Worksheet 1 : ความเก่ียวข้องของหน่วยงานทีม่ีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

รหสั
แผน

ความเก่ียวข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทยอ่ย

ค าอธิบายความเก่ียวข้อง

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานข้างต้นใหค้รบถ้วนในหน้าน้ีเพียงหน้าเดียว
 ข้อมูลจะปรากฎข้ึนอัตโนมัติในทกุหน้าถัดไป

13 
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จัดท าโครงการส าคัญตาม 
การวิเคราะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

การจัดท าโครงการส าคัญ 

การวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท า โครงการส าคัญ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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การจัดท าโครงการส าคัญ 

1 เรียนรู ้: ท าความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และปัจจัยส าคัญ (Key Factors)  ในบริบทของการ 
          ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

2 ลงมือท า : หน่วยงานวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยส าคัญ + เติมข้อมูลใน Worksheet 2 ที่ สศช. เตรียมไว้ให้ 

3 ส่งการบ้าน (1) : ส่งการบ้าน Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือน มิ.ย. 2563 

สิ่งที่หน่วยงานต้องท า 

4 ท าความเข้าใจกับช่องว่างการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หาโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565 ให้
สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า : ดาวน์โหลด Worksheet 3 ที่เกี่ยวข้องและเอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า 
Worksheet 3  เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับทุกกระบวนการการ
ด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

6 น า X เข้าสู่ระบบ eMENSCR : น ารายละเอียดของแต่ละโครงการส าคัญ (X) เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

5 ส่งการบ้าน (2) : ส่ง Worksheet 3 ที่ได้ด าเนินการตามข้อ        แล้วเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผ่านระบบ eMENSCR  ภายใน
เดือน ก.ค. 2563 เพ่ือให้ สศช. ประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการโครงการส าคัญส าหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 
เป้าหมายย่อย ส าหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

ต้นทาง กลางทาง 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

องค์ประกอบ 
ที่ … 

องค์ประกอบ 
ที่ 2 

องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

ปลายทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 
เป้าหมายแผนย่อย  

ปี 2565 

ต้นทาง กลางทาง 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

องค์ประกอบ 
ที่ … 

องค์ประกอบ 
ที่ 2 

องค์ประกอบ 
ที่ 3 

องค์ประกอบ 
ที่ 4 

ปลายทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

เป้าหมายแผนย่อย  
ปี 2565 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

130301  

130401 

130501 

130101  

130201   

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรค 
ที่ ส ามารถป้ องกั น ไ ด้  เ กิ ด เป็ นสั งคมบ่ ม เพาะจิ ตส านึ ก 
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

130101  

130201  

130301  

130401 

150501 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น 

มีระบบสาธารณสุขที่ ได้มาตรฐานที่ ประชากรทุกระดับ 
เข้าถึงได้ดีขึ้น  

การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง  

ประชาชนมีความรอบรู้ สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากหน้าที่ มุมมองของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนย่อยที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดย มุมมองของ สศช.  

• พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพให้มีความ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

• บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

• พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ให้มีคุณภาพ
ทั่วทุกพ้ืนที่ 
 

 

• สนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกพื้นท่ีให้ 
เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

• ส่งเสริมภาคประชาสังคมต่าง ๆ ให้มีทักษะในการดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น 

ประชาชนมีการเข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมไม่
เกิดความความเหลื่อมล้ า 

• การเข้าถึงการบรกิารด้านสาธารณสขุ • การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ 

• การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง 
 ด้านสุขภาพ  

• การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ 

• กลไกลในระดับท้องถิ่นในการเข้ามาช่วยเหลือ 
ผู้ที่ตกหล่นทางการรักษา 

การเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขมีความ

เหลื่อมล้ าลดลง 
ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า  

0.67 
  

การบริหารจัดการของภาครัฐ ความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับท้องถ่ิน การเข้าถึงบริการของ
ประชาชน 

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ  

เป้าหมาย                           การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 
  

แผนแม่บทย่อย : 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

130401 
สศช. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีท าใหก้ารเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลงเพ่ือประมวลหาว่ามีองค์ประกอบและ
ปัจจัยต่าง ๆ ใดบ้างที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันที่ส่งผลใหก้ารบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
ตัวอย่างการจัดท า Value Chain  

ของเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องกับ สศช.  

• โครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย ์
• การคมนาคมสะดวก เข้าถึงง่าย 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องท า 
วิเคราะห์หาบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานใน Value Chain ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง และกรอกข้อมูลดังกล่าวใน Worksheet 2 

หน่วยงานส่ง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน มิ.ย. 63  2 

1 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า 

การจัดท าโครงการส าคัญ: 2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
Worksheet 2 
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การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  Worksheet 2 

วีดิทัศน์ช้ีแจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

ตัวอย่าง Worksheet 2 จัดท าโดย สศช. 

สศช. จะน าข้อมูล Value Chain 
(Worksheet 2) มาประมวลผล และ
จัดท าเป็นห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์ 

(Final Value Chain) เพ่ือเป็น 
เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์ 
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3  

(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 
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การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  การจัดส่ง Worksheet 2 

- ให้กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 2 จากกองอื่น ๆ 
ภายใต้สังกัดของกรม  

- กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย)  น า เข้ า ไฟล์ เอกสารในนามกรม โดยใช้ 
username/password ของกอง 

- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์ 

ให้หน่วยงานส่ง Worksheet2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR 
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า 

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

สศช. น าข้อมูลมาประมวลผลและจัดท าเอกสารข้อมูล Final 
Value Chain ประกอบการจัดท า Worksheet 3 ต่อไป 

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

eMENSCR 
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ชื่อชุดข้อมูล 
 

อัพโหลด Worksheet 2 ใส่ “WS2 รหัสเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ  
“WS2 090201 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด   

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านตอ้งการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพ่ืออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่่านตอ้งการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกลอ่ง 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.1การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
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การจัดท าโครงการส าคัญ: 2.2 การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการส าคัญ (X)  

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 

ตัวอย่าง 

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) ระบุ 
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain  

หน่วยงาน C ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้องหลัก กับองค์ประกอบ ความร่วมมือ
จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น : ปัจจัย สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

 

ให้หน่วยงาน C ด าเนินการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญของปี 2565 ที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

หน่วยงานวิเคราะห์/พิจารณาองค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อ
หน่วยงานจากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain ประกอบการจัดท า  
Worksheet 3 

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์  
ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
เป้าหมาย การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 
แผนแม่บทย่อย: การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

• ส่งเสริมภาคประชาสังคมต่าง ๆ ให้มี
ทักษะในการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็น 

ความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 
• สนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 

ทุกพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุข 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน C หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A,D 

หน่วยงาน C 

เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ ความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 
ปัจจัย : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทในการ
 บริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) ของเป้าหมายแผนย่อย 

จัดท าโครงการส าคัญ (X) ประจ าปี 2565 

 ประมวล โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ ก าลังด าเนินการ 

วิเคราะห์และประมวลผล 

Worksheet 3 

ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)  
•จะท าให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการบรรลุเป้าหมายว่ามีความใกล้-ไกลจากค่าเป้าหมายเท่าไร 
ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบของ 
Value Chain ท่ีหน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพ่ือปิดส่วนต่างดังกล่าว 
•เป็นข้อมูลประกอบการค านวณหาผลกระทบของโครงการ (Contribution) ท่ีจะมีส่วนสนับสนุนต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามท่ีก าหนด 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบรูณ์  

ประกอบการวิเคราะห์Worksheet 3 
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การค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (GAP) 

ข้อสังเกต : ตัวอย่างลักษณะของค่าเป้าหมายที่เป็นการเติบโต (Growth) 
ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 

(ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น/ลดลง...) ร้อยละ 2 ในปีที่ 2565 ร้อยละ 2 (เฉลี่ยร้อยละ) 

ความหมาย : ในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้น/ลดลง.. ร้อยละ 2 

ความหมาย : เฉลี่ยแล้วโตข้ึนปีละ ร้อยละ 2  
                 เท่ากับในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 2 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)  

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 10 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)       

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมายปี 2565 

 
 
 

(ผลการด าเนินงานของปีที่มีข้อมูลเป็นปจัจุบันที่สดุทีม่ีตัง้แต่ปี 2561) 

ช่องว่าง/ส่วนต่าง  
(Gap) 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน 
กับ ค่าเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

“Future State” 

“Actual and Current Performance” 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

(ค่าเป้าหมาย – สถานการณ์ปัจจุบัน) = ส่วนต่าง 

หมายเหตุ : ขอให้แปลง/ค านวณเป็นจ านวนที่ไม่ใช่ร้อยละ เช่น ค านวณเป็น X,XXX,XXX บาท เพ่ือให้สามารถเห็นภาพของส่วนต่างการพัฒนาได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1. พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันโดยดูจากค่าสีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2. น าค่าสีที่ได้มาเทียบส่วนต่างของค่าสีนั้น เช่น ค่าสีเหลือง สะท้อนให้เห็นว่ายังคงเหลือส่วนต่างจากค่าเป้าหมายอยู่ท่ี 25% 
หรือ ร้อยละ 0.25 

3. น าไปคูณเข้ากับค่าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงส่วนต่างการพัฒนาเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแสดง
ผลลัพธ์ตามหน่วยของค่าเป้าหมายนั้น 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สถานการณ ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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ข้อสังเกต : ตัวอย่างลักษณะของค่าเป้าหมายที่เป็นการเติบโต (Growth) 
ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 

(ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น/ลดลง...) ร้อยละ 2 ในปีที่ 2565 ร้อยละ 2 (เฉลี่ยร้อยละ) 

ความหมาย : ในห้วง 5 ปนีี้ 
                 รวมแล้วโตขึ้น/ลดลง.. ร้อยละ 2 

ความหมาย : เฉลี่ยแล้วโตขึ้นปีละ ร้อยละ 2  
                 เท่ากับในห้วง 5 ปีนี ้
                 รวมแล้วโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 2 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)  

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
                  ส่วนต่าง * 10 
                  (แสดงผลตามหน่วยของค่าเป้าหมาย)       

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมายปี 2565 

 
 
 

(ผลการด าเนินงานของปีที่มีข้อมูลเป็นปจัจุบันที่สดุทีม่ีตัง้แต่ปี 2561) 

ช่องว่าง/ส่วนต่าง  
(Gap) 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน 
กับ ค่าเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

“Future State” 

“Actual and Current Performance” 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

(ค่าเป้าหมาย – สถานการณ์ปัจจุบัน) = ส่วนต่าง 

หมายเหตุ : ขอให้แปลง/ค านวณเป็นจ านวนที่ไม่ใช่ร้อยละ เช่น ค านวณเป็น X,XXX,XXX บาท เพ่ือให้สามารถเห็นภาพของส่วนต่างการพัฒนาได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1. พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันโดยดูจากค่าสีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2. น าค่าสีที่ได้มาเทียบส่วนต่างของค่าสีนั้น เช่น ค่าสีเหลือง สะท้อนให้เห็นว่ายังคงเหลือส่วนต่างจากค่าเป้าหมายอยู่ท่ี 25% 
หรือ ร้อยละ 0.25 

3. น าไปคูณเข้ากับค่าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงส่วนต่างการพัฒนาเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแสดง
ผลลัพธ์ตามหน่วยของค่าเป้าหมายนั้น 

กรณีที่ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สถานการณ ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2561 - 2565 
                     
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้ าลดลง 

 
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 

ขยายตัว อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี  

ความหมาย : ในช่วง 5 ปี การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
จะต้องมีความเหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 
 

วิธีการค านวณการวิเคราะห์ช่องว่าง : 
 
 
 
 
 
  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

แผนแม่บทย่อย 13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

ตัวอย่างการค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับ
สถานการณ์ (GAP) ของเป้าหมายย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับ สศช.  

 
การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  

ปี 2562 ค่าเป้าหมายปี 2563 
GPP ของ SEC ในปี 2562 (GPP ของ SEC ในปี 2562)*1.05 

ปี 2563 ค่าเป้าหมายปี 2564 
GPP ของ SEC ในปี 2563 (GPP ของ SEC ในปี 2563)*1.05 

ปี 2564 ค่าเป้าหมายปี 2565 
GPP ของ SEC ในปี 2564 (GPP ของ SEC ในปี 2564)*1.05 

ช่องว่างที่เหลือ  
ในปี 2563-2565 

สถานการณ์ปัจจุบันในปี ณ 2562  
มีดัชนีอยู่ท่ี 0.5843 ซ่ึงเป้าหมาย  
ณ ปี 2565 มีดัชนีอยู่ดี 0.67 ส่งผล
ใหม้ีส่วนต่างจากค่าเป้าหมายคิดเป็น
ดัชนี 0.67-0.5843 = 0.086 

130401 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องท า วิเคราะห์และประมวลข้อมูล จากเอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) เพ่ือหาโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2565 ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานเกี่ยวขอ้ง  
จัดท า Worksheet 3 กลับมาท่ี สศช. โดยการอัพโหลดไฟล์และน าเข้าข้อมูลทุกโครงการผ่านระบบ eMENSCR 2 

1 

โดยกรอกรายละเอียดต้ังแต่ M1-M5 และผ่านการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 63  

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

หน่วยงานวิเคราะห์หาโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่า
ส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่ก าหนด และ 
น าชื่อโครงการมาบรรจุใส่ในส่วน “ข้อเสนอโครงการประจ าปี 2565”  
ใน Worksheet 3 

eMENSCR 

หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  

เป็นต้นมา ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือ
ปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่าได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และน าชื่อ
โครงการมาบรรจุในส่วนของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้
องค์ประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน 

*หากหน่วยงานพิจารณาเพ่ิมเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
หน่วยงานสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการและมาบรรจุใน “ข้อเสนอโครงการ
ส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจ าเป็น” 

Worksheet 3 
การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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ตัวอย่าง Worksheet 3 
จัดท าโดย สศช. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปี 2565 

หน่วยงานน าชื่อปัจจัยตามที่ระบุว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องจากเอกสาร
ข้อมูล Final Value Chain มากรอกใส่ในเอกสาร Worksheet 3 

หน่วยงานพิจารณาหาโครงการที่ได้ด าเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2562 เป็นต้นมา ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบ (หรือปัจจัยขององค์ประกอบ) และคาดว่า
ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และน าชื่อโครงการมาบรรจุในส่วน
ของ“โครงการที่ผ่านมา” ใน Worksheet 3 ภายใต้องค์ประกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน 

ระบุโครงการที่คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) 
ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้ตามที่ก าหนด  

*หากหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติมแล้วมีข้อเสนอการจัดท าโครงการท่ีเก่ียวข้องส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย หน่วยงานสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ข้อเสนอโครงการส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่ามีความจ าเป็น” 

วีดิทัศน์ช้ีแจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 

eMENSCR 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร 
จัดการด้านสาธารณสุข 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 
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หน่วยงานจะได.้.. 

1.ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง ยังมี “ช่องว่าง” อะไร และควร
พัฒนาที่จุดใดอีกเท่าไร  

2.บัญชีรายการโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของ
หน่วยงาน ที่ผ่านการวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบ/ปัจจัย/ปัจจัย/การ
ด าเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผ่านมา (อะไรควรด าเนินการ
ต่อ อะไรควรท าใหม่) ที่จะสามารถ “ปิดช่องว่าง”  เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ก าหนดไว้ได ้

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจ าปีงบประมาณ 2565  

หน่วยงานส่ง Worksheet 3 ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ กลับมายัง สศช.  ผ่านระบบ eMENSCR (ผ่านการอนุมัติ M7) ภายในเดือนกรกฎาคม 2563  

สศช. จะได้ข้อมูลประกอบการประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการ
โครงการส าคัญส าหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมาย
ย่อย ส าหรับประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ 
ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป 

Worksheet 3 การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการส าคัญ (X)  



nscr.nesdb.go.th 42 20 พฤษภาคม 2563 

- ให้กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ได้รับ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล์ Worksheet 3 จากกองอื่น ๆ 
ภายใต้สังกัดของกรม  

- กองแผน/หน่วยงานแผนของหน่วยงาน (หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย)  น า เข้ า ไฟล์ เอกสารในนามกรม โดยใช้ 
username/password ของกอง 

- เข้าสู่ระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มข้อมูล” เพื่อ
เข้าถึงหน้าอัพโหลดไฟล์ 

ให้หน่วยงานส่ง Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพ
โหลดไฟล์ผ่านระบบ eMENSCR ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
เพื่อที่ สศช. จะได้สรุปผลและเผยแพร่ผ่าน website NSCR 
ตาม QR code ที่แจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้า 

การจัดส่ง Worksheet 3  

การอัพโหลดไฟล์ Worksheet เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

สศช.ประมวลผลและจัดท าเอกสารรายการโครงการส าคัญ
ส าหรับปีงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เป้าหมายย่อย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. 
มีมติเห็นชอบต่อไป 

eMENSCR 

การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
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การจัดท าโครงการส าคัญ : 2.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการส าคัญ (X)  

ชื่อชุดข้อมูล 
 

อัพโหลด Worksheet 3 ใส่ “WS3 รหัสเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (XXXXX) ตัวย่อหน่วยงาน” อาทิ  
“WS3 090201 สศช.” 

รายละเอียดข้อมูล 
ใส่รายละเอียดข้อมูลของไฟล์ที่ท่านอัพโหลด   

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

หรือเลือกไฟล์ที่ท่านตอ้งการอัพโหลด 

คลิก อัพโหลดข้อมูล เพ่ืออัพโหลดไฟล์และข้อมูลทีท่่านตอ้งการ 

ลากไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมาใส่ในกลอ่ง 
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หน่วยงานจะได้ต้องด าเนินการอะไรอีกหรือไม่ นอกจากการด าเนินการกรอกข้อมูลใน Worksheet 3 และจัดส่งให้ สศช. 

หน่วยงานจะต้องน าเข้าข้อมูลโครงการส าคัญ (X) ที่บรรจุใน Worksheet 3 เข้าระบบ eMENSCR 

เข้าใช้งานระบบ eMENSCR ที่เว็บไซต์  https://emenscr.nesdc.go.th  

01 กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ได้รับ 

03 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

02 กรอก รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ (ระดับกอง) 
น าเข้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการในระบบ 

eMENSCR 
 
 

คู่มือการใช้ระบบ eMENSCR 

การจัดท าโครงการส าคัญ : การจัดส่งโครงการส าคัญเข้าในระบบ eMENSCR 
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้  

น าเข้าข้อมูลโครงการ 
M1 – M5 

โดยผ่านผู้อนุมัติ (M7) 

1 เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ” 2 เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2565” 

การจัดท าโครงการส าคัญ : การจัดส่งโครงการส าคัญเข้าในระบบ eMENSCR 
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หน่วยงานจะทราบ  
ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าตอบสนอง/สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบ/ปัจจัยใดบ้าง และยังมี“ช่องว่าง”อะไร+
ควรพัฒนาที่จุดใด อีกเท่าไร  
บัญชีรายการโครงการส าคัญ (X) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของหน่วยงาน 
โครงการส าคัญท่ีจะน าเข้าสู่ระบบ eMENSCR 

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 3 

ผลผลิตที่ได้จาก Worksheet 2 
ห่วงโซ่คุณค่าในมุมมองของหน่วยงาน ต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 140 เป้าหมาย 

Final Value Chain ของท้ัง 140 เป้าหมาย
ย่อยรวม 140 เป้า (ประมวลผลโดย สศช.) เพ่ือ
ประกอบการจัดท า Worksheet 3  

ผลผลิตจากแนวทาง 

การจัดท าโครงการส าคัญ : OUTPUT 
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• พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพให้มีความ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

การบริหารจัดการของภาครัฐ 
• บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพให้เพียงพอ

ต่อความต้องการ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 
• สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกพ้ืนที่ให้เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

• ส่งเสริมภาคประชาสังคมต่าง ๆ ให้มี
ทักษะในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ที่จ าเป็น 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :หน่วยงาน C หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : หน่วยงาน A, D 

• ประชาชนมีการเข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมไม่
เกิดความความเหลื่อมล้ า 

การเข้าถึงบริการของ
ประชาชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B 

กลไกสนับสนุนอื่น ๆ  

• การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยง 

ด้านสุขภาพ  
 

• โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางการแพทย์ 

 

• การปรับโครงสร้าง 
และการพัฒนากฎหมาย

ด้านสุขภาพที่เอ้ือ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :หน่วยงาน L หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :หน่วยงาน X   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :หน่วยงาน L 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลงทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 แผนแม่บทย่อย: การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

หน่วยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการ 
ที่ได้มีการด าเนินการแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและ 

รายการโครงการส าคัญของปีงบประมาณ 2565 ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่จะสามารถสนับสนุนการบรรลุ/รักษา

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

การจัดท าโครงการส าคัญ : OUTPUT 
บทสรุปภาพรวมของการจัดท าโครงการส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
  ทั้งน้ี สศช. จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการส าคัญ 65 ของเป้าหมายน้ี  

และเผยแพร่ให้ทราบต่อไป 

โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการ
ดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอย่างครบวงจร  

จัดการความรู้ด้านปอ้งกนัโรคและภัยสุขภาพ โครงการการเพิม่ศักยภาพการให้บริการดา้นสาธารณสุข 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชน 

หน่วยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการที่ได้มีการด าเนินการแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและรายการโครงการส าคัญของปีงบประมาณ 2565 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่จะสามารถสนับสนุน 
การบรรลุ/รักษาสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

• ระบบคมนาคมขนส่ง
และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :หน่วยงาน M 
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การจัดล าดับความส าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญโครงการ 
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การจัดล าดับความส าคัญ : หลักการ  

*สศช. ด าเนินการแล้วเบื้องต้น 

ข้อมูลโครงการส าคัญที่มี
ความเร่งด่วน พร้อมวงเงิน
งบประมาณเบื้องต้นในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
เ พ่ือประกอบการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 5 ที่
เหมาะสม 

รายการโครงการส าคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการส าคัญทั้งหมดที่ได้รบัการจัด
อันดับความส าคัญของแต่ละเป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 
จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. XXXXXX1 

2. XXXXXX2 

3. XXXXXX3 

4. XXXXXX4 

..     …………  
n     …………. 

 

สศช. หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3  ส านักงบประมาณ 

น าโครงการมาจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน 
และน ามาจัดลงใน Quadrant 

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา 
ตามขั้นตอนต่อไป  
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การจัดล าดับความส าคัญ : หลักการ  

ผลกระทบของโครงการ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 

Q1 Q2 

Q3 Q4 
ระ

ยะ
ห่า

งจ
าก

ค่า
เป้

าห
มา

ย 

ระ
ยะ

ห่า
งต

่ า 

พิจารณาและวิเคราะห์เป้าหมายและผลกระทบโครงการที่ตอบเป้าหมาย
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ โดย สศช. จ.1-จ.3 และ สงป.  

ค่าเป้าหมายปี 2565 

สถานการณ ์
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท

ย่อย 

ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าสี และ %) 

ไม่มีส่วนต่าง = 0% 

มีส่วนต่าง 1 - 25% 
ถึงจะบรรลุเป้า 

มีส่วนต่าง 26 - 50% 
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง) 

มีส่วนต่าง 51 - 100 % 
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
จากรายงานสรุปผลฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ค่าสีสถานการณ์ปัจจบุัน 
Dashboard จาก  

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องต่อปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
แผนแม่บทย่อย: การกระจายบริการสาธารณสุข 
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
เป้าหมาย : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
ด้านสุขภาพ ทุกจังหวัดไม่น้อยกว่า 0.67 
 130401 

โครงการXXXX1 

โครงการXXXX2 

โครงการXXXX3 

Contribution  

Contribution  

Contribution  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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การจัดล าดับความส าคัญ : OUTPUT 

ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง  

หน่วยงานจะได ้

รายการโครงการส าคัญที่ เร่งด่วนที่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ปี ง บประม าณ 2565  เพื่ อ เ สนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ 
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

รายการโครงการส าคัญ 
1.XXXXXX1 
2.XXXXXX2 
3.XXXXXX3 
4.XXXXXX4 
…     …………  
n     …………. 
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• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการ 

โครงการ XXXX1 
โครงการ XXXX2 
โครงการ XXXX3 
 
 
 
โครงการ XXXXn 

น าทุกโครงการส าคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ 

แผน 
ปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการด้าน...ท่ี ไม่จ าเป็นต้องมี (เนื้อหาของแผน
ระดับท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนอยู่แล้ว /แผนฯ ท่ีมี
แนวทางท่ีเป็นแผนด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/
แผนปฏิบัติการด้าน... ท่ีสามารถยุบรวมกับแผนอื่น ๆ ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน 

เสนอต่อ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการ
รายป ี

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

* แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ 
ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน  

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

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้าน….* 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความม่ันคงฯ 
นโยบายรัฐบาล 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

โครงการอ่ืนๆ/งานภารกิจ 
ประจ าของส่วนราชการ 

โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

eMENSCR 
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การจัดท าแผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 

กรณมีีกฎหมายบัญญตัใิห้จัดท าแผนปฏิบตัิการด้าน...  

กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญตัิให้จัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

แผนปฏิบัติการด้าน...ท่ี ไม่จ าเป็นต้องมี (เนื้อหาของแผน
ระดับท่ี 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนอยู่แล้ว /แผนฯ ท่ีมี
แนวทางท่ีเป็นแผนด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/
แผนปฏิบัติการด้าน... ท่ีสามารถยุบรวมกับแผนอื่น ๆ ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน 

จ าเป็นต้องมี 

ไม่จ าเป็นต้องมี : ยุบรวมกับแผนอื่น ๆ 

เกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

• หากไม่มีแผนจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง  
• ยังขาดแผนฯ ที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับท่ี 2 และ 
แผนระดับที่ 3 

เนื่องจาก 

เนื่องจาก 
•เนื้อหาของแผนระดับที่ 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและ
ชัดเจนอยู่แล้ว  
•มี แผนฯ ที่เป็นแนวทางที่เป็นแผนด าเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว/แผนปฏิบัติการด้าน...  
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ : OUTPUT 

ผลผลิตที่ได้จากแนวทาง  

หน่วยงานจะได ้

แผนปฏิบัติราชการรายปี  
ประจ ากรม/กระทรวง ที่มีการบรรจุ
โครงการส าคัญ และ ภารกิจ การ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายปี 
 

ส่วนราชการ 

โครงการ XXXX1 
โครงการ XXXX2 
โครงการ XXXX3 
 
 
 
โครงการ XXXXn 

แผน 
ปฏิบัติราชการ 

น าทุกโครงการส าคัญ
ที่ได้บรรจุลงใน

แผนปฏิบัติราชการ 
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สรุปการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

สิ่งที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการและ
กรอบระยะเวลาในการน าส่ง 
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สรุปการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เอกสาร ก าหนดส่ง 

Worksheet 1  ภายใน 8 มิ.ย. 2563 

ช่องทางการส่ง 

Worksheet 2 ภายใน  มิ.ย. 2563 

Worksheet 3 ภายใน  ก.ค. 2563 
หมายเหตุ : ทุกโครงการที่บรรจุใน Worksheet 3 หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลของทุก ๆ โครงการ ในระบบ eMENSCR  
              โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต่ M1-M5 และผ่านการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 2563 ด้วย  

วีดิทัศน์ชี้แจง 
และชุดเอกสารประกอบการ

ด าเนินการต่าง ๆ (Worksheet ) 
eMENSCR รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ2562 

เอกสารประกอบการ
ด าเนินการต่าง ๆ  

eMENSCR 

eMENSCR 

eMENSCR 
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ACKUP 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

โครงการส าคัญ 
(X) 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 

• กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน 

• มีความจ าเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บท 
ให้มีขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แผน 
ระดับที่ 1 

แผน 
ระดับที่ 2 

แผน 
ระดับที่ 3 

นโยบายรัฐบาล 

ด าเนินการตามแผนฯ 

Z 

Y 

X 

ends 

ways 

means 

หลักการ
ความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล 

(Causal 
Relationship) ติดตาม/ประเมินผล 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ 
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จ.3 
มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้ เกิด 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562   

จ.1 หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

จ.2 
มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

หน่วยงานเจา้ภาพขบัเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

*หน่วยงานเจ้าภาพระดับต่าง ๆ ด าเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย  

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การมองเป้าหมายร่วมกัน : การด าเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 


