
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  

 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 



ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมภักดีบดนิทร ์ท าเนียบรัฐบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   การเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๒   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

๓.๓   การจัดตั้ง ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๓.๔ หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑    (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๔.๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) 

๔.๓ แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓ ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน...เพ่ือเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  

๒. ผลการด าเนินการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียน 
ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังส านักงานฯ ภายในวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีแจ้งแก้ไขรายชื่อกรรมการ
ผู้มาประชุม ล าดับที่ ๗ จาก “พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์” เป็น “พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์”  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๒ 
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 



๓.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๑ พระราชบัญญัติ การจั ดท ายุทธศาสตร์ ชาติ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  บัญญัติ ให้ มี คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ และการก ากับดูและการปฏิรูป
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนจาก 
ภาคส่วนที่หลากหลาย รวมถึงสามารถมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

๑.๒ มาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้
คณะรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน
เจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีจ านวนไม่เกินสิบเจ็ดคน 

๒. ข้อเท็จจริง 

๒.๑ ปัจจุบันคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงด ารงต าแหน่ง รวม
จ านวน ๗ ท่าน จากเดิม ๑๒ ท่าน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระด้วยการ
ลาออกจ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง นายพลเดช ปิ่นประทีป นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ ์และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ ท่านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ด้วยเหตุอายุเกิน ๗๕ ปี ได้แก่ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ซึ่งอายุครบ ๗๕ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันทั้ง ๗ ท่าน ส่วนมากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นหลัก ประกอบด้วย   
๒.๑.๑ นายกานต์   ตระกูลฮุน 
๒.๑.๒ นายชาติศิริ  โสภณพนิช 
๒.๑.๓ นายบัณฑูร  ล่ าซ า 
๒.๑.๔ นายวิษณุ    เครืองาม 
๒.๑.๕ นายศุภชัย   พานิชภักดิ ์
๒.๑.๖ พลเอก อนุพงษ์   เผ่าจินดา 
๒.๑.๗ นายอุตตม   สาวนายน 

๓. ผลการด าเนินการและการด าเนินการต่อไป 

๓.๑ ส านักงานฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
แล้ว จึงได้ด าเนินการทาบทามนายทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และอดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือรับต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น
ผู้ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน  



๓.๑-๒ 

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภาครัฐ  

๓.๒ ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้น าเรียนนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายทศพร ศิริสัมพันธ์ 
เพ่ือรับต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเมืองและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม๒๕๖๓ และให้เสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือทราบ 

โดยส านักงานฯ จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๓.๑ 
บันทึกกราบเรยีนนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ

เพิ่มเติม 







 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 



๓.๒-๑ 
 

ระเบียบวารที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ  
              
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และสำระส ำคัญของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็น
กลไกหลักส ำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด าเนินการดังกล่ำว และให้เป็นหน้าที่ของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศใน
ระบบตามรายการในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส านักงานฯ พัฒนาขึ้นภายในระยะเวลาที่ส านักงานฯ 
ก าหนด ตลอดจนการก าหนดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำวให้เป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้วย 

๑.๒ ส ำนักงำนฯ จึงได้พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ หรือ Electronics Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform Plans : 
eMENSCR (อีเมนซ์) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)  
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของระบบได้ ดังนี้ 

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของระบบ eMENSCR เพ่ือเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักส ำหรับกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ  

๑.๒.๒ หลักกำรใช้งำนของระบบ eMENSCR เป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับการ
ด าเนินการของทั้งหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสาธารณะ ได้แก ่ 

๑) หน่วยงำนของรัฐ เพ่ือน ำเข้ำข้อมูลผลกำรด ำเนินตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย (๑) โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยกรอกข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
แต่ละปีงบประมำณในระบบ ซึ่งได้รับกำรออกแบบตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship : XYZ) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
โครงกำร/กำรด ำเนินกำร และกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนที่เกี่ยวข้องใน ๓ ระดับ และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ทุก ๆ ๓๐ วันหลังไตรมำส  
และ (๒) แผนระดับที่ ๓ น าเข้าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และแผนปฏิบัติการด้าน...(หากมี) ในระบบภายหลังจากที่แผนได้รับการประกาศใช้ 



๓.๒-๒ 
 

ทั้งนี้ กำรน ำเข้ำข้อมูลต่ำง ๆ จะเป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน 
(Password) ซึ่งส าหรับการน าเข้าโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และผ่านการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา (M๗) 

๒) คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สำมำรถเรียกค้นข้อมูลจำกระบบ eMENSCR  
เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน รวมทั้งปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะสำมำรถช่วยลดภำระกำรให้ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรชี้แจงต่ำง ๆ  
ของหน่วยงำน 

๓) ประชำชน/สำธำรณะ สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศได้ผ่ำนช่องทำง ดังนี้ (๑) ระบบ eMENSCR 
ในส่วนของกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
(๒) เว็บไซต์กลำงที่ส ำนักงำนฯ จัดให้มีขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) และ NSCR 
(http://nscr.nesdc.go.th/) เพ่ือให้ประชาชนและสาธารณะมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ผลการด าเนินงานที่ผ่ำนมำ 

๒.๑ การน าเข้าข้อมูล 

๒.๑.๑ โครงการ/การด าเนินงาน  หน่วยงำนของรัฐได้ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ในระบบ eMENSCR ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือน ตุลำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจำกกำรรวบรวมข้อมูลหน่วยงำนได้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ และแผนระที่ ๓ เข้ำสู่ระบบฯ พบว่ำ มีโครงกำร/
กำรด ำเนินกำรทั้งหมด ๕๖,๑๙๙ โครงกำร โดยเป็นโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลโดย
ผู้บังคับบัญชำ (M๗) แล้ว รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๒๕ ,๙๑๕ โครงกำร  จ ำแนกตำม
รายละเอียด ดังนี้ 

๑) โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๗,๙๗๔ โครงการ หรือเทียบเท่าร้อยละ 
๓๐.๗ ของโครงการที่ได้การอนุมัติข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา (M๗) และร้อยละ ๑๔ ของ
โครงการในระบบทั้งหมด 

๒) โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔,๒๖๓ โครงการ หรือเทียบเท่าร้อยละ 
๕๕ ของโครงการที่ได้การอนุมัติข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา (M๗) และร้อยละ ๒๕  
ของโครงการในระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถจ าแนกจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ดังนี ้
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ปีงบประมาณ 
จ านวนโครงการที่
ผ่านอนุมัติ (M๗) 

ร้อยละของ 
โครงการที่ผ่านอนุมัติ 

(M๗) ทั้งหมด 

ร้อยละของ 
โครงการในระบบทั้งหมด 
(ทุกสถานะการอนุมัติ) 

๒๕๖๒ ๗,๙๗๔ ๓๐.๗ ๑๔ 
๒๕๖๓ ๑๔,๒๖๓ ๕๕ ๒๕ 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  
ที่ได้มีกำรจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน และเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรที่
สอดคล้องกับแต่ละยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์มีจ ำนวนโครงกำรมำกที่สุด จ ำนวน ๙,๕๒๑ 
โครงกำร โดยสรุปได ้ดังนี้ 

                                            

 
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

         รวม 
มั่นคงฯ แข่งขันฯ มนษุย์ฯ เสมอภำคฯ สิ่งแวดล้อมฯ ภำครัฐฯ 

จ ำนวนโครงกำร ๑,๙๘๒ ๔,๙๓๐ ๙,๕๒๑ ๑,๙๙๕ ๓,๐๓๒ ๔,๔๕๕ ๒๕,๙๑๕ 
งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรรประจ ำปี ๖๓ 
(ล้ำนบำท)  

๔๒๘,๑๙๐ ๓๘๐,๘๐๓ ๕๗๑,๐๗๓ ๗๖๕,๒๐๙ ๑๑๘,๗๐๐ ๕๐๔,๖๘๖ ๒,๗๖๘,๖๖๑ 

หมำยเหตุ : วงเงินงบประมำณไม่ใช่วงเงินงบประมำณ ปี ๒๕๖๓ ท้ังหมด ท้ังนี้ ยังไม่ได้รวมรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 

ทั้งนี ้เมื่อพิจำรณำจ ำนวนโครงกำรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง ๒๓ 
ประเด็น พบว่ำ ในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๒ แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๑) ศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต มีโครงกำรเป็นจ ำนวนมำกที่สุด รวม 3,512 โครงกำร จ ำแนกเป็น  
ปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑,๔๗๕ โครงกำร และปี ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒,๐๓๗ โครงกำร และ  
แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีจ ำนวนโครงกำรมำกเป็นล ำดับรอง 
รวม 3,157 โครงกำร จ ำแนกเป็น ปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑,๓๓๔ โครงกำร และปี ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๑,๘๒๓ โครงกำร ซึ่งแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒ ประเด็น เป็นแผนแม่บทฯ ที่มีควำม
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์โดยตรง ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒ ประเด็นยังมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยของเล่มที่อยู่ในขั้นวิกฤติ โดยเฉพำะแผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ ที่มีสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเล่มเป็นสีแดง (สถำนกำรณ์ห่ำงไกลจำกค่ำ
เป้ำหมำยในปี ๒๕๖๕ มำกกว่ำร้อยละ ๕๐) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ที่กำร
ด ำเนินกำรโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจยังไม่สำมำรถส่งผลต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของแผนแม่บทฯ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในระบบ eMENSCR เชิงลึก เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องและ
น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ต่อไป โดยสำมำรถสรุปจ ำนวนโครงกำรประจ ำปีของแต่ละ
ประเด็นแผนแม่บทฯ ได้ ดังนี้  
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รหัสประเด็นและ
สถานการณ์เป้าหมาย 

๒๓ แผนแม่บท  
จ ำนวนโครงกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ รวม 
๐๑ ความมั่นคง 355 886         1,241  
๐๒ การต่างประเทศ 237 336            573  
๐๓ การเกษตร 227 615            842  
๐๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 84 140            224  
๐๕ การท่องเท่ียว 125 652            777  
๐๖ พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 156 178            334  
๐๗ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 468 826         1,294  
๐๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 181 251            432  
๐๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 50 106            156  
๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 273 332            605  
๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,475 2,037         3,512  
๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 1,334 1,823         3,157  
๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 80 356            436  
๑๔ ศักยภาพการกีฬา 168 210            378  
๑๕ พลังทางสังคม 131 471            602  
๑๖ เศรษฐกิจฐานราก 109 251            360  
๑๗ ความเสมอภาคและประกันทางสังคม 158 252            410  
๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน 228 695            923  
๑๙ การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 639 796         1,435  
๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 789 1,701         2,490  
๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 315 751         1,066  
๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 140 294            434  
๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 252 304            556  

รวม 7974 14,263      22,237 
 

๒.๑.๒ การน าเข้าแผนระดับที่ ๓ หน่วยงำนได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติกำรด้าน... และการสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกำรน ำเข้ำแผนระดับที่ ๓ จะช่วยให้
สำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือน ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ
ต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการน าเข้าแผน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ ดังนี้ 

๑) แผนปฏิบัติราชการ (ราย ๕ ปี และ รายปี) มีแผนปฏิบัติราชการในระบบรวมจ านวน 
๔๓๗ แผน จ าแนกเป็น (๑) แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี จ านวน ๑๘๕ แผน และ (๒) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี จ านวน ๒๕๒ แผน โดยเป็นแผนระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
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นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐได้มีการน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระบบด้วยแล้ว 

๒) แผนปฏิบัติการด้าน.... มีแผนปฏิบัติด้าน...ที่หน่วยงานไดใ้นระบบรวมจ ำนวน ๖๕ แผน 
๒.๒ กำรแสดงผลของข้อมูลจำกระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ ส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการ
น าเข้าผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่ง โดยเป็นการประมวลผลร่วมกับข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แสดงผลข้อมูลการด าเนินการที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้ระบบในมิติต่าง ๆ อาทิ สถานะ
ของการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การแสดงสัดส่วนโครงการ/
การด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน ซึ่งจะสามารถช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์และปัญหาการด าเนินการที่ผ่านมา ทั้งในระดับรายโครงการ และรายเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๒.๒ นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/)  
ซึ่งปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ภาคประชาชน
และภาคีการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดฯ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ อาทิ  ในรูปแบบของกราฟ 
แผนภูมิ ซึ่งปัจจุบันส านักงานฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา สามารถน าไปใช้งานต่อ
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อาทิ ในรูปแบบ ไฟล์ JSON (JavaScript Object 
Notation) โดยในระยะต่อไป ส านักงานฯ จะพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ThaiME ให้ครอบคลุม
ถึงการเผยแพร่ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้วย เพ่ือเป็น
การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกโครงการในระบบ eMENSCR และเปิดให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลออกมาใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓ กำรเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ  

๒.๓.๑ การเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยส านักงานฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้เห็นชอบในหลักการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อขยายผลการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติมีความครอบคลุมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเข้ากับระบบ eMENSCR ของ
ส านักงานฯ เพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใน
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ปัจจุบันอยู่ระหว่างก าลังด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลภารกิจแผนงาน/กิจกรรมของ อปท. เข้า
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงความเชื ่อมโยงระหว่างโครงการตามภารกิจของ อปท. (X) แผนแม่บทฯ (Y) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ก่อนจะมีการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ต่อไป โดยการ
น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานนั้น อปท. จะด าเนินการผ่านระบบ e-Plan เป็นหลัก 
ทั ้งนี ้เพื ่อไม่ก ่อให้เกิดภาระต่อ อปท. จนเกินไป เพื ่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมถึงราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

๒.๓.๒ การน าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลสนับสนุนอ่ืน ๆ ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ
สามารถน าเข้าข้อมูลสถิติและสถานการณ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ประกอบการ
สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศได้ที่ระบบฐานข้อมูล
เปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under 
National Strategy : Open-D) ที่เว็บไซต์  https://opendata.nesdc.go.th/ ซึ่งการ
น าเข้าข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานสามารถด าเนินการผ่านระบบ eMENSCR โดยใช้ 
username และ password ของหน่วยงาน  

๓. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบ eMENSCR  

ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ eMENSCR ได้ในมิติที่หลำกหลำย ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  
สรุปได้ ดังนี ้

๓.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบบ eMENSCR สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานของรัฐ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย ดังนี้ 

3.1.1 เชิงปฏิบัติ หน่วยงานสามารถใช้ระบบ eMENSCR ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน และแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน  
โดยปัจจุบันหน่วยงานสามารถค้นหา คัดกรองเพ่ือดูภาพรวมการด าเนินโครงการทั้งหมดของ
ส่วนราชการในก ากับได้ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในระดับหน่วยงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั้งในการพิจารณาความซ้ าซ้อนของการด าเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงาน หรือความ
ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภายในขององค์กร ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการที่ต้องการได้รับ
การแก้ไขเร่งด่วน เพ่ือจัดท าโครงการ/การด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

3.1.2 เชิงนโยบาย หน่วยงานสามารถน าข้อมูลในระบบไปใช้วิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือใช้
ประกอบการวางแผนและจัดท านโยบายทั้งในระดับหน่วยงาน และแผนระดับที่ ๓ ที ่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  

๓.๒ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ข้อมูลในระบบในการติดตำมสถำนะของกำรบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศในภำพรวมต่ำง ๆ ของ
ประเทศ (ข้อมูลรำยปี) รวมทั้ง สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเป็นรำยโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  

https://opendata.nesdc.go.th/
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โดยคัดกรองแยกตำมหมวดหมู่ หรือประเด็น หรือพ้ืนที่ที่ต้องกำรได้ (ข้อมูลรำยไตรมำส) และจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะประกอบการด าเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

๓.๓ องค์กรในระดับพื้นที่ สามารถใช้ข้อมูลในระบบในการพิจารณาการผลการด าเนินการที่ผ่านมาจาก
ระบบกับความต้องการหรือประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนา/แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในเชิงพ้ืนที่ 
น าไปสู่การก าหนดและการด าเนินนโยบายระดับพื้นท่ีบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และการส่งเสริมให้มี
การเปิดเผยข้อมูลในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบของภาคประชาชน 
และภาคส่วนต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นระยะแรกของการพัฒนาระบบ eMENSCR ส านักงานฯ  
ได้มุ่งเน้นในส่วนของการจัดท าระบบเพ่ือรองรับการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานเป็นหลัก 
ส่งผลให้การแสดงผลของข้อมูลในปัจจุบันเป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นหลัก ซึ่งหากระบบ
ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติม อาทิ มีการเชื่อมโยงและรองรับการน าเข้าข้อมูลงานวิจัย งาน
วิชาการ มีการประมวลผลเชิงค านวณ จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เชิงลึกเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย ช่องว่างการพัฒนา ช่องว่างของ
โครงการ (Policy, Development, Project Gaps) การวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ  
การวิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญเร่งด่วนของหน่วยงานรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ส านักงานฯ จึงได้วางแผนในการพัฒนาระบบฯ ในระยะต่อไป 

๓.๔ ประชาชนและสาธารณะ สามารถติดตามภาพรวมในการบรรลุเป้าหมายของแผนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านหน้ารายงานผลการด าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Dashboard) ของระบบ eMENSCR ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงสถานะของเป้าหมายและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ 
https://emenscr.nesdc.go.th/dashboard/index.html ตลอดจน สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ  
ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) และ NSCR (http://nscr.nesdc.go.th/)  
โดยส านักงานฯ จะเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ครอบคลุมถึงการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของ
ประชาชน อาทิ รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่าง ๆ สื่อออนไลน์ วีดิโอ เพ่ือให้ประชาชน 
และสาธารณะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานภาครัฐ และพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็น
ภาครัฐแบบเปิด (Open Government) ได้อย่างแท้จริง 

๔. การด าเนินงานในระยะต่อไป 

๔.๑ ส านักงานฯ จะเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับฐานข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท านโยบายและ
วางแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้การออกแบบและจัดท า
นโยบายสามารถเป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy cycle) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๔.๒ ส านักงานฯ จะพัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการน าเข้าแนวความคิดโครงการ (Project idea)  
จากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้และความสามารถของแนวความคิดโครงการ 
(Project idea) ในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามและวิเคราะห์หาสัดส่วนของ
แนวความคิดโครงการ (Project idea) ที่ได้รับการอนุมัติด าเนินการหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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๔.๓ ส านักงานฯ จะพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eMENSCR ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการเชื่อมโยงชุดข้อมูลสถิติและสถานการณ์  
กับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนทั้ง ๓ ระดับ ส าหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย าตามหลักวิชาการ น าไปสู่การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ ส านักงานฯ จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating  
Government Projects under National Strategy : Open-D) เพ่ือรองรับการน าเข้าข้อมูลวิจัย/
องค์ความรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานในระบบ 
eMENSCR เข้ากับข้อมูลสถิติและสถานการณ์จากหน่วยงานฯ เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ต่อไป 

๔.๕ ส านักงานฯ จะพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ThaiME ให้ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกโครงการ 
/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ในรูปแบบการแสดงผลในมิติต่าง ๆ (Visualization) และเปิด
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลออกมาใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๓ การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : การจัดตั้ง ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
๑. เรื่องเดิม 

๑.๑ รองนายกรั ฐมนตรีที่ ไ ด้ รั บมอบหมายและมอบอ านาจให้ ก ากับการบริหารราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ าในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๘๐) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ 
ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมและลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า เพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมและสามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 

๑.๒ การประชุมแนวทางแก้จนและความเหลื่อมล้ าในระดับพื้นที่  โดยใช้ระบบบริหารจัดการ 
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  
พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ จึงได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางแก้จนและความเหลื่อมล้ า 
ในระดับพ้ืนที่ โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า  เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าอย่างเป็นบูรณาการ
และเป็นรูปธรรม โดยการใช้ระบบ TPMAP ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ดังนี้  
๑.๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการใช้ระบบ TPMAP ในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ าในระดับพ้ืนที่ โดยระดมความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
เพ่ือผลต่อความยั่งยืนในการพัฒนาคนไทย และด าเนินการพัฒนาข้อมูลในระบบ TPMAP ให้
มีคุณภาพ ครอบคลุมมิติการพัฒนาต่าง ๆ และทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตเมือง  

๑.๒.๒ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งงบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๓ มอบหมายให้ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ยกร่างค าสั่งที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้มีกลไกเชิงนโยบายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม  

๑.๒.๔ มอบหมายให้ส านักงานฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีข้อมูลและประเด็น 
การพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการแก้ปัญหาความยากจนและมิติการพัฒนาต่าง ๆ  

๒. สาระส าคัญของระบบ TPMAP  
๒.๑ ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ TPMAP 

๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจเพ่ือการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ. ) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งคณะท างานฯ  
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ได้มอบหมายให้ ส านักงาน ฯและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ร่วมกันพัฒนาตัวอย่างระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเด็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพ่ิมรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพ่ิมโอกาสด้าน
อาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน ส านักงานฯ และ NECTEC จึงได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics 
Platform : TPMAP ๑.๐) เพ่ือมาใช้น าร่องในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน 
และการหาค าตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ใครคือคนจน (๒) คนจนต้องการอะไรและ/
หรือมีปัญหาอะไร และ (๓) จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายนี้ให้หลุดพ้นความยากจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร  

๒.๑.๒ ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (บยศ. หรือ PMDU) รายงานนายกรัฐมนตรี 
ถึงความก้าวหน้าการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินฯ  
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(กบภ.) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ มีมติรับทราบ 
และมอบหมายให้ ส านักงานฯ ร่วมกับ NECTEC ในการพัฒนาตัวอย่างระบบเบื้องต้น “TPMAP 
๑.๐” ให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน และน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้ตัวอย่างระบบเบื้องต้นของ TPMAP ๑.๐ ในการวางแผน
และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน ระบบติดตาม/ตรวจสอบการใช้ข้อมูล 

๒.๑.๓ ส านักงาน ฯ ได้ด าเนินการขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP ๑.๐ ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ส าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 
๒.๐) เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคน
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย  
ส่งผลให้เกิดการน าข้อมูลจริงมาวิเคราะห์และสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based policy) ที่มีประสิทธิภาพและ
ได้ผลจริง และในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ส านักงานฯ. และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือ
กับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

๒.๒ ความสอดคล้องเชิงนโยบายของระบบ TPMAP  
ระบบ TPMAP เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 
มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในส่วนของการบรรเทา
ปัญหาความเหลื่อมล้ าและการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของ 
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในหลายประเด็น ได้แก่  
(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
และ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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๒.๓ หลักการของระบบ TPMAP  
๒.๓.๑ ระบบ TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 

การพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า 
TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนราย
ประเด็น ซึ่งท าให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือ
โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ ดังนั้น ระบบ TPMAP  
จึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้ง
ในครัวเรือนและบุคคล ส่งผลให้หน่วยงานระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base) 

๒.๓.๒ TPMAP ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน 
โดยมีข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนกลาง และ 
น าหลักดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งคิดค้นโดย 
Oxford Poverty & Human Development Initiative แ ล ะ United Nation Development 
Programme มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพ่ือหาคนจน จปฐ. หรือ  คนที่ขัดสนใน ๕ มิติ 
ตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่  ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่  การศึกษา รายได้  และ 
การเข้าถึงบริการรัฐ และได้น าคนจน จปฐ. มาเชื่อมกับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ
ของกระทรวงการคลัง เพื่อหาคนจนเป้าหมายของระบบที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
รวมทั้งปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน  
๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย
ทะเบียนคนพิการ ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการและ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  

ทั้งนี้ การที่ระบบ TPMAP สามารถประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้รับสวัสดิการได้ถึง
ระดับรายบุคคล ระบบ TPMAP จึงสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความซ้ าซ้อนของการรับสวัสดิการ
ของผู้รับสวัสดิการ รวมทั้งเกิดปัญหา “ภาวะรั่วไหล” หรือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้รับ
สวัสดิการ (Inclusion error) และ “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 
(Exclusion error) และน าไปสู่การใช้เงินงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความยั่งยืน
ทางการคลังของประเทศได้ในท้ายที่สุด  

๒.๓.๓ การแสดงผลของข้อมูล ระบบ TPMAP ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
โดยมีการเผยแพร่จ านวนคนจนเป้าหมายจ าแนกตามมิติความยากจนและพื้นที่ ระหว่างปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ปีปัจจุบันของข้อมูล) และมีการแสดงผลในรูปแบบ “Data Storytelling”  
ที่เว็บไซต์ www.tpmap.in.th ซึ่งจะแสดงข้อมูลจ านวนคนจนทั้งหมด จ านวนคนจนแยกตาม
รายมิติความยากจน สัดส่วนคนจนเชิงพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน รวมทั้งภาพรวมคนจนโดยเปรียบเทียบว่าพ้ืนที่ใดมีสัดส่วนคนจนมาก/น้อย 
ตามล าดับ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลปีต่อปี แสดงถึงทิศทางความยากจนที่ปรับลด
หรือรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของ
นโยบาย/โครงการที่ด าเนินอยู่ และสามารถพิจารณาได้ว่ากลุ่มคนจนกลุ่มใดเป็นกลุ่มคนจน

http://www.cdd.go.th/
http://www.tpmap.in.th/
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เป้าหมาย และพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
รายบุคคลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ TPMAP  

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถด าเนินการได้ผ่านระบบ TPMAP Logbook ที่มี
การก าหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจาก  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด และ  
ที่ท าการปกครองจังหวัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ TPMAP 
Logbook สามารถเพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับข้อค้นพบตาม
ข้อเท็จจริง รวมทั้งสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลบุคคลตกหล่น (คนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงที่ไม่ได้อยู่
ในฐานข้อมูล จปฐ. และระบบ TPMAP (Exclusion error)) 

๓. ผลการด าเนินการและการด าเนินการต่อไป 

๓.๑ ส านักงานฯ ได้พิจารณาสถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศที่มีปัญหาความยากจนในเขตเมืองที่มี
ระดับความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน รวมถึงปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่มีความหลากหลายและ
ความทับซ้อนกับปัญหาในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติของการพัฒนาคนทุกช่วงวัยมากกว่าที่ผ่านมา  
เพ่ือประกอบการยกร่างค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกลไกเชิงนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาทุกช่วงวัย น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม สรุปรายละเอียดร่างค าสั่งฯ ได้ ดังนี้  

๓.๑.๑ ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยตั้ งอยู่ ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่ อ่ืนตามที่
นายกรัฐมนตรีก าหนด และข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

๓.๑.๒ แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า พร้อมกับพัฒนา
คนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปด าเนินการร่วมกับภาคี 
การพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดท าแผนการด าเนินการและแนวทางการพัฒนา 

๓.๑.๓ องค์ประกอบ ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพ่ือให้ภาคีพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างบูรณการและเป็นรูปธรรม 

๓.๑.๔ หน้าที่และอ านาจ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพ่ือมอบหมายให้ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการจัดท าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวนโยบายและการพัฒนา 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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๓.๒ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว เมื่อวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓   

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามวาระ ๓.๓) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
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เอกสารประกอบวาระที ่๓.๓ 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง 

จัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๔ หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ 



๓.๔-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ :   หลักสตูรยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ส ำนักงำนฯ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  มีภำรกิจและหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ 
และประชำชนภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
และเผยแพร่ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสร้ำงแนวร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

๑.๒ ส ำนักงำนฯ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้มีหนังส ือ 
ถึงมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ 
เพ่ือส ำรวจข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบัน
วิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐทั่วประเทศที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
๒๐ ปี เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ พัฒนำ และวำงแผนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ชำติให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และประชำชนทั่วไป
ได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถน ำไปขยำยผลเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. ผลการด าเนินการ  
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและประมวลข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำก
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ  (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓) สรุปได ้ดังนี้  
๒.๑ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตอบกลับมำยังส ำนักงำนฯ จ ำนวน ๒๔ แห่ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 

๑๕๕ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๘) โดยเป็นการตอบกลับว่ามีหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอน 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จ านวน ๒๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๑๔ หลักสูตร และ 
กำรตอบกลับว่ำไม่มีหลักสูตรฯ จ ำนวน ๑ แห่ง ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลทั้ง ๕๑๕ หลักสูตร 
พบว่ำ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยส่วนมำกสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์  อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีหลักสูตรใดที่เป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติโดยตรง 

๒.๒ สถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ ตอบกลับมำยังส ำนักงำนฯ จ ำนวน 
๒๘ แห่ง จำกจ ำนวนทั้งหมด ๘๐ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๓๕) โดยเป็นการตอบกลับว่ามีหลักสูตรและ
วิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จ านวน ๑๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น 
๑๗๖ หลักสูตร และกำรตอบกลับว่ำไม่มีหลักสูตรฯ จ ำนวน ๙ แห่ง ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำรำยละเอียด
ข้อมูลทั้ง ๑๗๖ หลักสูตร พบว่ำ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาของ



๓.๔-๒ 
 

หลักสูตรที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน ๑๓๒ หลักสูตร โดยส่วนมำกสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำม มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติ
โดยตรง จ านวน ๔๔ หลักสูตร 

                       (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ ๓.๔) 
๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

จำกกำรพิจำรณำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบัน
วิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ ส ำนักงำนฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
๓.๑ ไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรการเรียนสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติ

โดยตรง ขณะทีส่ถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐมีบำงแห่งที่มีการเรียน
การสอนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรการสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติโดยตรง ทั้งนี้ กำรตระหนักรู้และ 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติจะท ำให้เกิดควำมสนใจและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
ประเทศของภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะนิสิต นักศึกษำ ซึ่งเป็นกลุ่มประชำกรที่มีทักษะกำรเรียนรู้และ
เข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง  และพร้อมที่จะ
เติบโตเป็นวัยแรงงำนและเป็นพลังกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่ส ำคัญต่อไปในอนำคต ส่งผลให้ 
กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และสำมำรถด ำเนินกำร 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   

๓.๒ ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนฯ ได้จัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Massive Open Online Course: 
MOOCs) วิชำยุทธศำสตร์ชำติส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำง  
Thai MOOCs ที่ เว็บไซต์ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NESDC+NESDC001+2020/about 
และได้ประสำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เพ่ือบรรจุเป็นหลักสูตรเงื่อนไขส ำหรับ 
กำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึงกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐด้วยแล้ว  

๓.๓ ทั้งนี้ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) เป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่เข้ำถึงได้ง่ำย และเอ้ือต่อ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีกำรเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ส านักงานฯ จึงจะด าเนินการให้มีการขยายผลการจัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) วิชายุทธศาสตร์ชาติในระดับต่าง ๆ โดยมีเนื้อหำที่เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะสำมำรถเผยแพร่สำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติให้แก่นิสิต 
นักศึกษำ และกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงกำรตระหนักรู้ ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ 
น ำไปสู่กำรเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำง  
เป็นรูปธรรมต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
๔. มติที่ประชุม 
  
   

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NESDC+NESDC001+2020/about


 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๓.๔ 
ตารางสรุปหลกัสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่ได้

จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ 
และสถาบันการจัดอบรมบคุลากรของภาครัฐ 



จ ำนวน วิชำ
หลกัสตูร ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธฯ ๑ ยทุธฯ ๒ ยทุธฯ ๓ ยทุธฯ ๔ ยทุธฯ ๕ ยทุธฯ ๖

1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบรีุ
1

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

13

4 มหาวิทยาลัยรังสิต 9
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอสีาน 12
6 มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภมูิ 4  
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
8 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 14
9 สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14
10 สถาบนัอาศรมศิลป์ 1
11 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 8

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบรีุ

82

13 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 27
14 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 17
15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 98
16 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 42
17 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 6
18 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 31
19 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 3
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 16

ตำรำงสรปุหลักสูตรและวิชำกำรเรยีนกำรสอนที่ไดจ้ำกมหำวิทยำลัยของรฐัและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครฐั  
(ขอ้มลู ณ วันที่ ๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๓)

มหำวิทยำลยัของรัฐและเอกชน

ล ำดบั มหำวิทยำลยั
มเีน้ือหำสอดคลอ้งกับแนวทำงกำรพัฒนำตำมยทุธศำสตร์ชำติ

หมำยเหตุ



ตำรำงสรปุหลักสูตรและวิชำกำรเรยีนกำรสอนที่ไดจ้ำกมหำวิทยำลัยของรฐัและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครฐั  
(ขอ้มลู ณ วันที่ ๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๓)

จ ำนวน วิชำ
หลกัสตูร ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธฯ ๑ ยทุธฯ ๒ ยทุธฯ ๓ ยทุธฯ ๔ ยทุธฯ ๕ ยทุธฯ ๖

21 มหาวิทยาลัยสยาม 43
22 มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 34
23 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 7
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร
ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

514

จ ำนวน วิชำ
หลกัสตูร ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธฯ ๑ ยทุธฯ ๒ ยทุธฯ ๓ ยทุธฯ ๔ ยทุธฯ ๕ ยทุธฯ ๖

1 สถาบนัปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแหง่ชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ

2 2

2 สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถิน่ (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่)

41 41

3 สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ

10 1

4 สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ 6

5 สถาบนัพัฒนาข้าราชการพลเรือน 2

6 สถาบนันวัตกรรมการปโิตรเลียมแหง่
ประเทศไทย (ปตท.)

15

7 วิทยาลัยนกับริหารสาธารณสุข 1
8 สถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง 3

หมำยเหตุ

สถำบนัวิชำกำรและสถำบนักำรจดัอบรมบคุลำกรของภำครัฐ

หมำยเหตุ

มหำวิทยำลยัของรัฐและเอกชน

ล ำดบั มหำวิทยำลยั
มเีน้ือหำสอดคลอ้งกับแนวทำงกำรพัฒนำของยทุธศำสตร์ชำติ

รวมจ ำนวนหลกัสตูร

ล ำดบั สถำบนั
มเีน้ือหำสอดคลอ้งกับแนวทำงกำรพัฒนำของยทุธศำสตร์ชำติ



ตำรำงสรปุหลักสูตรและวิชำกำรเรยีนกำรสอนที่ไดจ้ำกมหำวิทยำลัยของรฐัและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครฐั  
(ขอ้มลู ณ วันที่ ๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๓)

จ ำนวน วิชำ
หลกัสตูร ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธฯ ๑ ยทุธฯ ๒ ยทุธฯ ๓ ยทุธฯ ๔ ยทุธฯ ๕ ยทุธฯ ๖

9 สถาบนัพัฒนาบคุลากรด้านการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(สพบ.)

1

10 สถาบนักรมพระจันทบรีุนฤนาถ 6

11 ส านกังานกจิการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรม

3

12 สถาบนัพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม

19

13 สถาบนัวิทยาการพลังงาน 3

14 สถาบนัพัฒนาบคุลากรการพลศึกษา
การกฬีา

3

15 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล 10

16 กองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

17

17 ส านกังานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

2

18 สถาบนัพัฒนาบคุลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ

27

19 สถาบนัเกษตราธิการ 5

20 สถาบนันติิเวชวิทยา โรงพยาบาล
ต ารวจ

ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

สถำบนัวิชำกำรและสถำบนักำรจดัอบรมบคุลำกรของภำครัฐ

ล ำดบั สถำบนั
มเีน้ือหำสอดคลอ้งกับแนวทำงกำรพัฒนำของยทุธศำสตร์ชำติ

หมำยเหตุ



ตำรำงสรปุหลักสูตรและวิชำกำรเรยีนกำรสอนที่ไดจ้ำกมหำวิทยำลัยของรฐัและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครฐั  
(ขอ้มลู ณ วันที่ ๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๓)

จ ำนวน วิชำ
หลกัสตูร ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธฯ ๑ ยทุธฯ ๒ ยทุธฯ ๓ ยทุธฯ ๔ ยทุธฯ ๕ ยทุธฯ ๖

21 สถาบนัวิจัยเศรษฐกจิปว๋ย 
อึง๊ภากรณ์

ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

22 ส านกังานกองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

23 สถาบนัวิชาการและตรวจพิสูจน์
ยาเสพติด

ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

24 สถาบนัวิสาหกจิชุมชน ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

25 ส านกังานวิจัยและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพ

ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

26 สถาบนัพัฒนาบคุลากรด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

27 สถาบนัพัฒนาบคุลากรด้านการพัฒนา
เมือง

ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

28 กรมกจิการพลเรือนทหารอากาศ ไมม่กีารจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเีนือ้หา
เกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาติ

176 44

ข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



๔.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ได้รับทราบเรื่องความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
และกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวมทั้งได้รับทราบแนวทางด าเนินการส าหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูป
ที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock ซึ่งส านักงานฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปรับไปพิจารณาด าเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยได้ผนวกประเด็นข้อคิดเห็นไว้ในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

๑.๒ ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้านเสนอ โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศน าความเห็นในที่ประชุม 
ไปปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส่งไปยังส านักงานฯ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯ จัดท ารูปเล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  

๒. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดขั้นตอนและ 
แนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
๒.๑.๑ มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ
ด าเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ  

(๒)  ก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามล าดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ 
และตัวชี้วัดผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน  

(๓)  การก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินการตาม (๑) และ (๒)  
(๔)  วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง ตามมาตรา ๘ 

แล้วแต่กรณี รวมตลอดท้ังประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน  
(๕)  ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี  
(๖)  การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
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๒.๑.๒ มาตรา ๑๑ การจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ (๒) แล้วเสนอที่ประชุมร่วม
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน 

(๒) เมื่อที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว ให้เสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บท ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 

(๓) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน และด าเนินการตาม
มาตรา ๖ วรรคสองต่อไป 

ในการด าเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิรูปประเทศในด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการด าเนินการ  
รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูลที่
เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดภายหลังพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ 
(๒) การนับเวลาตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะ
นั้น ระยะเวลาการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ตามความจ าเป็น 

๒.๑.๓ มาตรา ๑๓ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้
คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว 
โดยให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

๒.๒ ระเบียบท่ีประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดรายละเอียดในร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
ข้อ ๘ รายละเอียดในร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอย่างน้อยจะต้องมี
การระบุรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒) ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
(๓) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งต้องมี

รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณการวงเงินและแหล่งที่มาของเงิน   

(๔) ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญ  และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาระส าคัญของร่างกฎหมาย โดยอาจจัดท า
เป็นร่างกฎหมายหรืออาจระบุเป็นหลักการของร่างกฎหมายก็ได้ แต่ต้องมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะสามารถเข้าใจถึงกลไกและสาระส าคัญในการด าเนินการได้อย่างชัดเจนเพ่ือ
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จัดท าเป็นร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งให้ระบุมาตรการทางการบริหารอ่ืนที่จะน ามาใช้ใน
การส่งเสริมหรือสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุผล 

๓. สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าความในมาตรา ๗ พระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ 
ปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และน าประเด็นความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และจากผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ มาประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยสรุป
ได้ ดังนี้ 
๓.๑ องค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๓.๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ระบุความ
สอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสะท้อนว่าทุกกิจกรรม Big Rock มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ได้ระบุเป้าหมาย
ของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน เป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ในมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘  
ที่ได้ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๓.๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นใหม่ และ/หรือ ดึงจากกิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 
มาจัดท าขึ้นเป็นกิจกรรม Big Rock  โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปส าหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริงและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
ไม่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ส าหรับกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่ไม่ได้ถูกน ามาก าหนดขึ้น เป็นกิจกรรม Big Rock  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าไปด าเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป โดยแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ แผน มีกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม ดังนี้  



๔.๑-๔ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๑. การเมือง ๑) การส่งแสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

สถาบนัพระปกเกล้า 

๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ

สร้างความสามัคคีปรองดอง 
๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕) การปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
สถาบนัพระปกเกล้า 

๒. การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการ
บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 

๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลัก
คุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน 

๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 

๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
เบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง 

๓. กฎหมาย ๑) จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรช์าติ และการสร้างความ

สามัคคปีรองดอง 
๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา

ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓) จัดให้มี กลไกก าหนดให้ส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมาย น า
เทคโนโลยีมาใช้ ในการด าเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม 



๔.๑-๕ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมาย 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๕) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. กระบวนการ
ยุติธรรม 

๑) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๓) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ

ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ส านักงานศาลยุติธรรม 
๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 

และการสอบปากค าในการสอบสวน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕. เศรษฐกิจ ๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และ

ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
๔) การเป็นศนูย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของ

ไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment 
Center) 

กระทรวงพาณชิย ์

๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

๖. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย 

๓) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 

กระทรวงมหาดไทย 

๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม 

๗. สาธารณสุข ๑) การปฏิ รู ปการจั ดการภาวะฉุ กเฉิ นด้ าน
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
ส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

กระทรวงสาธารณสุข 



๔.๑-๖ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็น
ธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบ
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

กระทรวงสาธารณสุข 

๘. สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒) การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรม 
๙. สังคม ๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้

หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

กระทรวงการคลงั 

๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวงมหาดไทย 

๓) การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คน
พิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์

๔) การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการ
ตนเอง 

กระทรวงมหาดไทย 

๕) การสร้ างมู ลค่ าให้กับที่ ดิ นที่ รั ฐจั ดให้กั บ
ประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่ิน
แห่งชาต ิ

๑๐. พลังงาน ๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

กระทรวงพลังงาน 

๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน 
๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลั ง งาน 

(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงพลังงาน 

๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

ส านักงานคณะกรรมนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 



๔.๑-๗ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๕) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

กระทรวงพลังงาน 

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต 

สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน 

๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 

โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  ในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 

ไร้ผลประโยชน์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้ นการทุจริ ต 

เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๑๒. การศึกษา ๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา 
๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ

เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
อ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) การปฏิ รู ปบทบาทการวิ จั ย และระบบ 
ธรรมาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษาเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๓. วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 



๔.๑-๘ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกาย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

๕) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และ

การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

๓.๑.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือท างานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการประสาน
บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ก าหนด ซึ่งจากแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ได้ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักไว้
ทั้งสิ้น ๓๖ แห่ง และอีก ๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สรุปได้ดังนี้  

หน่วยงานระดับกระทรวง จ านวน ๑๔ กระทรวง (๓๑ กิจกรรมปฏิรูป) ได้แก่   

หน่วยงานระดับกระทรวง กิจกรรม
ปฏิรปู หน่วยงานระดับกระทรวง กิจกรรม 

ปฏิรปู 

๑) กระทรวงการคลัง  
๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์  
๔) กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม  
๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
๖) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม  

๑ 
๒ 
๑ 
 

๔ 
 

๑ 
๓ 

๗) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม   

๘) กระทรวงพลังงาน  
๙) กระทรวงพาณิชย์  
๑๐) กระทรวงมหาดไทย  
๑๑) กระทรวงยุติธรรม  
๑๒) กระทรวงวัฒนธรรม  
๑๓) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๔) กระทรวงสาธารณสุข  

๒ 
 

๔ 
๑ 
๔ 
๑ 
๑ 
๒ 
๔ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๑-๙ 

หน่วยงานระดับกรม จ านวน ๒๒ หน่วยงาน (๒๙ กิจกรรมปฏิรูป)  ได้แก่ 

หน่วยงานระดับกรม กิจกรรม
ปฏิรปู หน่วยงานระดับกรม กิจกรรม 

ปฏิรปู 
๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
๒) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๓) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
๔) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๕) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง  

๖) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๗) กรมบัญชีกลาง  
๘) ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
๙) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
๑๐) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
๑๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
๑๒) ส านักงานคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก   

๑ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 ๑ 
 

๑๓) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  

๑๔) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)  

๑๕) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
๑๖) สถาบันพระปกเกล้า  
๑๗) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  
๑๘) ส านักงานศาลยุติธรรม  
๑๙) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
๒๐) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
๒๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๒๒) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา  

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

  ๑ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๒ คณะ (๒ กิจกรรมปฏิรูป) ได้แก่  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กิจกรรม 
ปฏิรปู 

๑) คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านกระบวนการยตุิธรรม 
๒) คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๑ 
๑ 

 
ทั้งนี้ เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศใช้ ส านักงานฯ จะจัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการท างานของแต่ละขั้นตอนและวิธี
ด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดต่อไป 

๓.๑.๕ ระยะเวลาด าเนินการ ระบุระยะเวลาในการด าเนินการของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 

๓.๑.๖ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรูป ระบุข้ันตอนและวิธีการการด าเนินงานของกิจกรรมปฏิรูป
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้น ๆ 

๓.๑.๗ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระบุข้อเสนอให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมาตรา ๒๗๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
โดยมีรายช่ือของกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ ดังนี้ 

 



๔.๑-๑๐ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง (เรียงตามล าดับการเสนอกฎหมาย) 

๑. การเมือง ๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. …. 
๒. การบริหารราชการ

แผ่นดิน 
๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๓. ด้านกฎหมาย 
 

๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้

โดยสะดวก พ.ศ. .... 
๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... 
๕. เศรษฐกิจ ๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ปรับปรุงแก้ไข พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔) ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
๕) ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
๖) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. 
.. 

๗. สาธารณสุข ๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. สื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

๙. สังคม 
 
 
 

๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ 
๓) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 
๔) ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายอื่นท่ีสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
๑๐. พลังงาน ๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒) ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธุรกิจ Energy Service 

Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 
๓) ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ 

การตั้งงบผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 
๔) ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้าง ESCO ภาครัฐ 
๕) ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการจัดท าแผน

บูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี 
๖) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย พ.ศ. ... 
๗) ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 
๘) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 



๔.๑-๑๑ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง (เรียงตามล าดับการเสนอกฎหมาย) 

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔) ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๕) ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
๗) ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรค

สองให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม 
๘) ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. 
๙) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๑๐) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

๑๒. การศึกษา ๑) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๓. วัฒนธรรม กีฬา 

แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

๑) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคน พ.ศ. .... 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี ๔.๑) 

๓.๒  การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
จากกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
และเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแต่ละด้านการปฏิรูปจ าเป็นต้องหาแนวทางร่วมกันในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ก าหนด  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
โดยมีประเด็นที่มีความสอดคล้องสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ๗ ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นบูรณาการ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock 

๑) การพัฒนาศักยภาพคน การบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพ่ือให้ได้มา
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕  การพัฒนาศักยภาพคน
เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

การศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการ
สร้างงาน 



๔.๑-๑๒ 

ประเด็นบูรณาการ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock 
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมปฏิ รูปที่  ๕ การบริ หารจัดการ
ศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

๒) การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ กิ จกรรมปฏิ รู ปที่  ๒  การส่ ง เสริ มและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมปฏิรูปที่  ๒ พัฒนาการเรียนรู้และ
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

๓) การเตรียมความพร้อม 
และการพัฒนาผู้สูงอายุ 

สาธารณสุข กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา 
ที่บ้าน/ ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

สังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพ่ือ
สร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งใน
และนอกระบบ 

๔) การลดอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิต และลดขั้นตอน
ทางธุรกิจ 

การบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

กฎหมาย กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือ
ปรับปรุ งกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การให้ประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องที ่

เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้าน
การค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
(Regional Trading/Investment Center) 

พลังงาน กิจกรรมปฏิ รูปที่  ๑ ศูนย์ อนุมัติ อนุญาต
เบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ พัฒนากระบวนการยุติธรรม
ที่ รวดเร็ ว โปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบัติ  ในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๕) การกระจายอ านาจ การบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

สาธารณสุข กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปเขตสุขภาพให้
มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว 
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและท้องถิ่น 



๔.๑-๑๓ 

ประเด็นบูรณาการ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock 
๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

การบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่  ๓ พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติใน
การด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ พัฒนามาตรการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 

การศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

๗) การมีส่วนร่วม และการ
ปรั บ เปลี่ ยนรู ปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

การเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

บริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

กฎหมาย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการด าเนินงานใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะด าเนินการประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   

หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา  หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องน ากิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ไปด าเนินการต่อตามขั้นตอนและวิธีการเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด โดยมีแนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ 

๔.๑ ส าหรับกิจกรรมอื่นที่ระบุไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รับไป
ด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 

๔.๒ ส านักงานฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็น 
การถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง  



๔.๑-๑๔ 

๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายการโครงการ/ 
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผลต่อการบรรลุผล 
อันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นปฏิรูป 
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุวงเงินและที่มาของเงินงบประมาณ 

๔.๔ ส าหรับประเด็นบูรณาการที่มีความใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกันระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock 
โดยเห็นควรให้มีการจัดท าแผนที่ความเชื่อมโยงของกิจกรรม (Mapping) เพื่อสะท้อนภาพรวมของ 
การด าเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็น 
หนึ่งเดียวและไม่เกิดความทับซ้อนกัน  

๔.๕ ให้ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้ 
เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๔.๖ การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ ด าเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
ส านักงานฯ ในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ซึ่งมีส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ท าหน้าที่ขับเคลื่อน
และติดตามในระดับปฏิบัติ โดยส านักงานฯ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
เพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อสะท้อนความคืบหน้าและ 
ใช้ในการเร่งรัดให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน เสนอ 
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา ๑๑ (๓) ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และมอบหมายส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน 
ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 

๕.๒ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานระยะต่อไปเมื่อแผนฯ ประกาศบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๖. มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
.....……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

อ ัน เป ็นผลมาจากสถานการณ ์โคว ิด -๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) 



๔.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็น
ของประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงานฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และให้ส านักงานฯ ด าเนินการรับฟังความเห็นตามแนวทางการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในรูปแบบเฉพาะกิจเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ 

๑.๒ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ และให้ส านักงานฯ ด าเนินการตามแนวทาง 
การจัดท าแผนแม่แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เ พ่ือรองรับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยให้ใช้ 
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเบื้องต้นในการ
รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกกภาคีพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ และน าเสนอร่างแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) เสนอต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามข้ันตอน ต่อไป  

๒. ผลการรับฟังความคิดเห็น 

๒.๑ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดส่งร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคการเมือง (๔) วุฒิสภา (๕) ภาควิชาการ (๖) ภาคสื่อ 
(๗) สโมสรนักศึกษา (๘) ส่วนภูมิภาค (๙) ภาคองค์กรระหว่างประเทศ และ (๑๐) คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่าง 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้มีความครอบคลุมทุกมิติ  ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ประกอบด้วย (๑) แบบตอบความเห็นออนไลน์ http://nscr.nesdc.go.th/cpcovid/ (๒) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์nscr_hearing@nesdc.go.th และ (๓) ทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.๙ ไปรษณีย์ท าเนียบ
รัฐบาล ๑๐๓๐๒ ซึ่งได้ปิดการรับฟังความเห็นไปเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓   

๒.๒ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญของความเห็นได้ ดังนี้  
๒.๒.๑ หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตอบกลับความเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวนทั้งสิ้น ๕๘๔ ความคิดเห็น ประกอบด้วย ความเห็นอย่างเป็นทางการ 
จ านวน ๑๒๘ ความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่จ าแนกเป็น (๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) ภาคการเมือง 
และ (๓) วุฒิอาสาธนาคารสมอง ความเห็นจากสาธารณะ (ออนไลน์) จ านวน ๔๕๖
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ความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่จ าแนกเป็น (๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) สถาบันการศึกษา และ (๓) 
ภาคประชาชน 

๒.๒.๒ หน่วยงานต่าง ๆ เห็นชอบต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมี
การระบุความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

๑) ประเด็นการพัฒนา เสนอให้เพ่ิมเติมรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาในแต่ละ
ประเด็นให้ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

๒) ตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมาย เสนอให้ เ พ่ิมเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมและสะท้อน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ค านึงถึงความเป็นไปได้ของการได้มาซึ่งข้อมูล 
รวมถึงการปรับค่าเป้าหมายให้เหมาะสมอและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๓) โครงการส าคัญในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  ส่วนใหญ่เป็นการให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความครอบคลุม ความซ้ าซ้อน และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการด าเนินโครงการฯ รวมถึงควรมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการคัดเลือกโครงการ 

๔) การขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ควรให้ความส าคัญ 
กับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/
โครงการ และการก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๓ ส านักงานฯ ได้มีการประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติ มต่อร่างแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมีการน าหลักการที่ส าคัญมาประกอบการประมวลผล ประกอบด้วย 
๒.๓.๑ พิจารณาประเด็นความเห็นที่ต้องให้ความส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 

จากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้อง 

๒.๓.๒ พิจารณาประเด็นความคิดเห็นที่ส่งผลให้เกิดความชัดเจนของเนื้อหาและความ
ครอบคลุมของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มากยิ่งขึ้น 

๒.๓.๓ พิจารณาประเด็นความคิดเห็นที่ไม่ลงรายละเอียดเฉพาะจนเกินไป เนื่องจาก 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เน้นถึงการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ ในการบรรลุ
เป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๒.๓.๔ พิจารณาประเด็นความคิดเห็นที่ส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

๓. สาระส าคัญและหลักการของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์)  

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ตามหลักการและความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้น าเสนอต่อที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะพิจารณาด้วยแล้ว เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยที่ประชุมมีมติให้ส านักงานฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแนวทางให้มีความครอบคลุม
สามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การยกระดับ
ภาคการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความปลอดภัย
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ทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยส านักงานฯ ได้น ามาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

๓.๑ แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” หรือ Resilience  

๓.๒ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้าง
อาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน 
เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 

๓.๓ ๓ มิติการพัฒนา ได้แก่ (๑) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะปกติ
ได้อย่างรวดเร็ว (๒) การปรับตัว (Adapt) หมายถึงการปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทาง
การพัฒนา ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทัน 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งจะท าให้ประเทศ 
มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก ๓ ขั้นการพัฒนา ได้แก่ Survival (การอยู่รอด) 
Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน)  

๓.๔ ๔ ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ ๒ ปีข้างหน้า ได้แก่ (๑) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลดความเสี่ยง 
ในการพ่ึงพาต่างประเทศ (๒) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) เพ่ือการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทย
มีโอกาส และมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป (๓) 
การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) เพ่ือการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤต และ (๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ของประเทศ 

๓.๕ เป้าหมายและตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบรูณ์) 

๓.๕.๑ เป้าหมายย่อย คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับเดิม) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

อัตราการว่างงาน ไม่เกินร้อยละ ๑.๕  ไม่เกินร้อยละ ๑ 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ เทียบกบัปีก่อนหน้า 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

สัดส่ วนผู้ เข้ าระบบประกันสั งคม 
(มาตรา ๓๓ ๓๙ หรือ ๔๐) ต่อก าลัง
แรงงานรวม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘ 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

อัตราการว่างงาน ไม่เกินร้อยละ ๑.๕  ไม่เกินร้อยละ ๑ 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ เทียบกบัปีก่อนหน้า 

สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา 
๓๓ ๓๙ และ ๔๐) ต่อก าลังแรงงานรวม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘ 

ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุข 
เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ 
เทียบกับปีก่อนหนา้ 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒.๕ เทียบกับปีก่อนหน้า 

อัตราความรอบรู้ ด้ านสุขภาวะของ
ประชากร 

ร้อยละ ๖๗ ของคะแนนเต็ม ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 

  หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๕.๒ เป้าหมายย่อย สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ไม่มีการแก้ไข 
จากฉบับเดิม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัด 
เปรียบเทียบภายในภาค 

ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑ เทียบกับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑ เทียบกับป ี

ก่อนหนา้ 

อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่
ในแต่ละจังหวัดของประเทศ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ เทียบกบัปีก่อนหน้า 
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๓.๕.๓ เป้าหมายย่อย เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับเดิม) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว ไม่น้อยกว่า ๒๓๖,๐๐๐ บาท 
ต่อคน ต่อป ี

ไม่น้อยกว่า ๒๔๕,๐๐๐ 
บาท ต่อคน ต่อป ี

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 

อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ 
SMEs 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒.๕ เทยีบกับปีก่อนหน้า 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว ไม่น้อยกว่า ๒๓๖,๐๐๐ บาท 
ต่อคน ต่อป ี

ไม่น้อยกว่า ๒๔๕,๐๐๐ 
บาท ต่อคน ต่อปี 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒ 

อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ 
SMEs 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๘  
เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑.๘เทียบกับปีก่อนหน้า 

 
 

๓.๕.๔ เป้าหมายย่อย มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับเดิม) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

อัตราการขยายตัวของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ เทียบกับปีก่อนหน้า 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๔.๒-๖ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ดัชนีช้ีวัดความสามารถในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Evolution 
Index) 

อยู่ ในกลุ่มประเทศทีมีการ
พัฒนาสูงท่ีสุด ๔๐ อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศทีมีการ
พัฒนาสูงท่ีสุด ๔๐ อันดับ

แรก โดยมีอันดับดีขึ้น 
จากปีก่อนหน้า 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐใน
การทบทวนแก้ ไขกฎหมายที่ เป็ น
อุปสรรคและเป็นภาระในการด าเนิน
ธุรกิจ 

อยู่ ในกลุ่มประเทศทีมีการ
พัฒนาสูงท่ีสุด ๕๐ อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศทีมีการ
พัฒนาสูงท่ีสุด ๔๕ อันดับ
แรก โดยมีอันดับดีขึ้นจาก

ปีก่อนหน้า 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

อัตราการขยายตัวของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ เทียบกบัปีก่อนหน้า 

อันดับความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงาน 

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
ความสามารถสูงที่สุด ๕ 

อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน 
และมีคะแนนสูงข้ึนกว่าป ี

ก่อนหน้า 

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
ความสามารถสูงที่สุด ๔ 
อันดับแรกของภูมิภาค
อาเซียน และมีคะแนน
สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ใน
มวลรวมประเทศ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๔ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๕ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้ า น ดิ จิ ทั ล  ( IMD World Digital 
Competitiveness Ranking) 

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
ความสามารถสูงที่สุด ๔๐  

อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ี
ความสามารถสูงที่สุด ๔๐ 
อันดับแรก โดยมีอันดับ 

ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐใน
การทบทวนแก้ ไขกฎหมายที่ เป็น
อุปสรรคและเป็นภาระในการด าเนิน
ธุรกิจ 

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ ๕๐  

อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมะ
สิทธิภาพสูงที่สดุ ๔๕ 

อันดับแรก โดยมีอันดับดี
ขึ้นจากปีก่อนหน้า 

 

 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๔.๒-๗ 

๓.๖ แนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) จากการ
ประมวลและสังเคราะห์ความเห็น ส านักงานฯ พบว่า ยังสามารถคงสาระส าคัญ ๓ มิติพัฒนา  
(การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Transform) และ ๔ ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ ๒ ปีข้างหน้า 
ไว้ได้ตามเดิม  อย่างไรก็ตาม ส านักงานฯ  ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวทาง 
การพัฒนาให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 

ทั้งนี้ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) เป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นฉบับเพิ่มเติมจากแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น ซ่ึงในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส านักงานฯ จะด าเนินการศึกษา
และทบทวนความเหมาะสมของแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงจ านวน
ประเด็น ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติได้ในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นปัจจุบันต่อไป เพ่ือบอกให้เห็นถึงความก้าวหน้าใกล้-ไกล 
ของการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

            (รายละเอียดร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบ ๔.๑-๑) 

      (รายละเอียดตารางแนวทางการพัฒนา ปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๒) 

๔. การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์)
กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ ของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) 
กับเอกสารรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอการด าเนินการจากองค์กรพัฒนาระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) รายงาน Consolidated Socio-Economic Impact Assessment of 
COVID-๑๙ in Thailand ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) (๒) รายงาน Navigating COVID-๑๙ in Asia and the Pacific ของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และ (๓) Thailand Economic Monitor: 
Thailand in the Time of COVID-๑๙ ของธนาคารโลก (World Bank) พบว่า แนวทางการพัฒนา
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) มีความสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศดังกล่าว  

(รายละเอียดตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา 
กับข้อเสนอองค์กรระหว่างประเทศปรากฏตามเอกสารแนบ ๔.๒-๓) 

 

 

 



๔.๒-๘ 

๕. แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือใหก้ารแปลงร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
ด าเนินการได้บูรณาการและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการระบาดของโควิด-๑๙ เป็นได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานฯ จึงขอเสนอ
แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ดังนี้  

๕.๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๕ เพ่ิมเติมจากโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จ านวน ๒๕๐ โครงการ ที่เป็นโครงการที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) ภายใต้ 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
ให้ทันต่อค าของบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ต่อไป รวมทั้งเป็นกรอบในการการจัดท าโครงการภายใต้
พระราชก าหนดอ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้ร่วมกับ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ ง ๒๓ ประเด็นในปัจจุบัน โดยให้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๓ ระดับ  

๕.๒ ให้ส านักงบประมาณใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ของโครงการประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น 
ในปัจจุบัน 

๕.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกโครงการภายใต้พระราชก าหนดอ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-๑๙ 

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) และมอบหมายให้ส านักงานฯ น าเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์)
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๖.๒ ขอความเห็นชอบแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) ไปสู่การปฏิบัติ
ตามข้อ ๕ ที่ส านักงานฯ เสนอ 

 

 

 



๔.๒-๙ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา    

มติที่ประชุม 

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๒-๑ 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็

ผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

พ.ศ. 2564 – 2565 
  



 
 

 

 

ค าน า  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่ 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกอีกนานัปการ โดยในการจัดท าแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้น าแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบด้วย การพร้อมรับ (Cope) 
การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา เพื่อให้
ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เท่าทัน มีศักยภาพในการรับและลดความเสี่ยง สามารถ
สร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยืนหยัด 
และเจริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงเป็นการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือ  
ในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยการ
ก าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในช่วงระยะ 2 ปี
ต่อจากนี้ และด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น เพื่อให้สามารถ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน  
น าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต 

ทั้งนี้ สศช. ได้จัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับนี้ขึ้น  
โดยค านึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และได้น าความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะของภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง  มาปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ให้มี 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและรุนแรง แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทย 
จะประสบความส าเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค ทว่าการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่องได้ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จนก่อให้ เกิดความปกติใหม่   
ในขณะเดียวกัน แนวโน้มส าคัญของโลกอีกนานัปการ ท่ามกลางความปั่นป่วนและ 
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นปัจจัยเร่งส าคัญท าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศยิ่งขึ้น โดยยังคง “เป้าหมาย” 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้เช่นเดิม หากแต่มีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยน “แนวทาง/วิธีการ” และ “เครื่องมือ” ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565” ซึ่งจะ
เป็นการระบุแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ต้องมุ่งเน้น 
ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติมที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ 
เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้ เข้าสู่ภาวะปกติ  รวมทั้ งน า เงื่ อนไข 
การเปลี่ยนแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่หมุดหมายใหม่ 
ที่ดีกว่าในอนาคต 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สามารถรับและลดความเสี่ยงขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์
จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) อันประกอบด้วย 
มิติการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่ 1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 
รวมถึงฟื้นคืนกลับสูส่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับ
ทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจาย
ความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื ่อแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ  
3)  การ เปลี่ ยนแปลงเพื่ อพร้อมเติบโตอย่างยั่ งยืน  (Transform) หมายถึ ง  
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  
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เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าว  
มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ  
ในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถ
ยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน 
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ 
ที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
การพัฒนา ประกอบด้วย 

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  
(Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่ 
มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลัก  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาส
และมีศักยภาพภายใต้ภูมิทศัน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้
สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจ  
ที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
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ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้
และสุขภาพ 

- การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ 
เพื่อลดอุปสรรค ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน  
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สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า  
บทสรุปผู้บริหาร  ก 

ส่วนที่  1  สถานการณ์ ความท้าทาย และความจ าเป็น   1 
- สถานการณ์ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม 2 
- ความท้าทายในการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศจาก

สถานการณ์โควิด-19 
6 

- ความจ าเป็นในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกจิ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตฯิ 

11 

ส่วนที่ 2  กรอบแนวคิดการพัฒนาและสาระส าคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตฯิ  

12 

- กรอบแนวคิดการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตฯิ 

13 

- สาระส าคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติฯ  16 

- ตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตฯิ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

23 
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สถานการณ์ ความท้าทาย และความจ าเป็น 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและ
รุนแรงในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความส าเร็จ
ในการป้องกันและควบคุมโรคเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก ทว่าการแพร่
ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านอื่น ๆ นอกเหนือไปจากวิกฤติการณ์ด้านสาธารณสุข ทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่ 
การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ การหดตัวของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
เนื่องจากการจ ากัดการเดินทาง ความผันผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งเเต่วิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ 
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง และมีมาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวด พบว่า 
มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 อันจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2563  
จะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-7.8) - (-7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และปัญหาภัยแล้ง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า 
จะปรับตัวลดลงร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบในรายสาขา พบว่า 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคบริการสาขาที่พักแรมและบริการ 
ด้านอาหารหดตัวถึงร้อยละ 50.2 ขณะที่ภาคการเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2  
จากปัญหาภัยแล้ง 

 

สถานการณ์ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
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 การหดตัวลงของเศรษฐกิจดังกล่าว ได้น าไปสู่ปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจ 
และความเสี่ยงต่อการปิดกิจการในภาคบริการ การท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเปราะบางและมีขีดความสามารถในการรองรับ 
ความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน ปัญหาการว่างงานและการสูญเสีย
รายได้ ความยากจน และความเหลื่อมล้ าก าลังเผชิญความท้าทายมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ข้อจ ากัดของหลักประกันทางสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยู่ในภาวะกดดันมากยิ่งขึ้น 
โดยพบว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ผู้ว่างงานมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากถึง 0.75 ล้านคน 
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.95 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากอัตราว่างงานในภาวะปกติ 
และนับเป็นอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2552 โดยร้อยละ 58.7 
ของแรงงานที่ว่างงานดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสถานที่ท างานเลิก/หยุด/ปิดกิจการ หรือ
หมดสัญญาจ้าง และเมื่อพิจารณาผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อนในช่วง 3 เดือน ซึ่งเป็น
การว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.4)  
เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้างมาจากภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ร้อยละ 18.3) และสาขาค้าปลีกส่ง (ร้อยละ 14.6) โดยแรงงานส่วนใหญ่ 
ที่ได้รับผลกระทบมีอายุมากกว่า 40 ปี และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และต่ ากว่า 
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ภาวะตลาดแรงงานไทยปี 2562 - 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563) 

ที่มา: สศช. 
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แม้ว่าในระยะที่ผ่านมา รัฐบาลจะด าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความท้าทายอีกหลายประการในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเท่าทันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

ความท้าทายประการแรก คือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่เน้นพึ่งพาการค้า
และการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูง และรวมศูนย์ความเจริญอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่
เพียงไม่กี่เมือง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิ จของประเทศมี 
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ า 
ด้านรายได้และโอกาสในการสรา้งรายได้ระหว่างพื้นที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 พบว่า 
จังหวัดระยองซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุด มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
สูงกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่ าที่สุด) ถึง 18.3 เท่า ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(Covariance of Variation: CV) ของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบในภาค ซึ่งสะท้อน
ความเหลื่อมล้ าระหว่างจังหวัดภายในภูมิภาคเดียวกัน ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1.0 ในช่วง
ระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา การพึ่งพาต่างประเทศและการกระจุกตัวของโอกาส 
ทางเศรษฐกิจในบางพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดแรงขับเคลื่อนจากภายในที่เข้มแข็ง
ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เมื่อพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ท าให้
เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ การชะลอตัวของการค้า การลงทุน และการส่งออก 
ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกในระดับเดิมได้ รวมถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเมืองใหญ่ที่ส่งผลให้แรงงานในเขตเมือง  
จ านวนมากอพยพกลับถิ่นฐานเพื่อกลับไปหางานท าในบ้านเกิด ดังนั้น การพัฒนา  
ในระยะต่อจากนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นฐานรากด้วยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่  และ
ยกระดับศักยภาพของธุรกิจภายในประเทศโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่
ส าคัญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ความท้าทายประการที่สอง คือ การสร้างศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ามกลางภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้  เนื่องจากผลกระทบ 
ด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ประกอบกับ

ความท้าทายในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
จากสถานการณ์โควิด - 19 
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สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวต่ ามาเป็นเวลานาน อาจท าให้การฟื้นตัว
เป็นไปอย่างล่าช้าและส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  
โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงปี 2556 - 2562 อยู่ที่เพียงร้อยละ 3.0 
ซึ่งต่ าที่สุดในภูมิภาค โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยัง
พึ่งพาการผลิตและบริการแบบดั้งเดิมอยู่มาก ภาคอุตสาหกรรมขาดการพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการเกษตรและภาคบริการ 
ยังอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น นอกเหนือจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ต้องเร่งด าเนินการแล้ว  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
ภาคการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาว ด้วยการสร้างจุดแข็ง
และเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการส่งเสริมภาคการผลิตต่าง ๆ 
ที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ได้แก่ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ  
การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และยานยนต์ ให้ผู้ผลิตมีความสามารถ
สูงขึ้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่เหมาะสมกับกระแส  
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ความท้าทายประการที่สาม คือ การพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และยกระดับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยแม้ว่าทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมจะมีแนวโน้ม  
ที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) 
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.73 ในปี 2556 เป็น 0.77 
ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างการพัฒนาเชิงคุณภาพที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญหา
การขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global 
Competitiveness Index: GCI) ของ World Economic Forum ในส่วนของตัวชี้วัด
ด้านทักษะ พบว่า อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2561-2562  
เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2562-
2563 โดยมีอันดับลดลง ทั้งตัวชี้วัดด้านชุดทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา จากอันดับที่ 61  
ในปี 2561-2562 เป็นอันดับที่ 79 ในปี 2562-2563 และด้านทักษะดิจิทัลในกลุ่มประชากร 
จากอันดับที่ 61 เป็น 66 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเป็น
ผลมาจากปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ไม่สามารถผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี



 
 

 

 

8 

สมัยใหม่และความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนสอบ 
PISA ของเด็กไทย ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าหลายประเทศและผลคะแนนมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่อง จากอันดับที่ 50 ในปี 2555 เป็นอันดับที่ 66 ในปี 2561 จาก 79 ประเทศ/
เขตเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน แรงงานไทยยังมีผลิตภาพแรงงานต่ า โดยในช่วงปี 2556-2562 
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.0 ต่อปี ในขณะที่ ข้อมูลจาก Asian 
Productivity Organization (APO) ในปี 2562 ระบุว่า ผลิตภาพแรงงานไทยมีอัตรา
การเติบโตค่อนข้างต่ ามาตลอดช่วงสองทศวรรษ โดยปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ประเทศจีนและอินโดนีเซีย แต่ยังคงต่ ากว่ามาเลเซีย (2 เท่า) เกาหลีใต้ (2.5 เท่า) และ
สิงคโปร์ (4.5 เท่า) นอกจากนี้ แรงงานไทยจ านวนมากยังอยู่นอกระบบที่กลไกของภาครัฐ 
จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยสัดส่วนของแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม  
(รวมมาตรา 33, 39 และ 40) ในปี 2563  อยู่ที่เพียงร้อยละ 43.0 ของก าลังแรงงานรวม  
ในขณะเดียวกัน ระบบความคุ้มครองทางสังคมยังมีแนวโน้มจะประสบกับข้อจ ากัด 
ทั้งในด้านงบประมาณ ความเพียงพอ และความครอบคลุม เนื่องจากสัดส่วนของประชากร 
วัยพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้น ฐานการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่อย่างจ ากัด ขณะที่มีแนวโน้มวิกฤติและ 
ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ลดลง ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป 
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สถานการณ์ทุนมนุษย์ของประเทศไทย 

ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 
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ความท้าทายประการสุดท้าย คือ การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้พร้อม 
ต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เร่งให้
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในอัตราที่รวดเร็วขึ้น พร้อมกับตอกย้ าให้เห็นถึง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และ
คลุมเครือ จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากโควิด-19 ที่ประเทศไทย
ก าลังเผชิญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มท าให้ความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผันที่ส่งผลให้การมุ่งพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น  รวมถึงสงครามการค้า กระแส
ชาตินิยม การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์ และความขัดแย้งระหว่างขั้วอ านาจของโลก 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
ในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายกฎระเบียบ บทบาทและแนวทางการให้บริการของภาครัฐ 
องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคง การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตลอดจนกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับความแพร่หลาย
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความท้าทายต่าง ๆ ในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กอปรกับกระแสการพัฒนาของโลกท่ามกลางความป่ันป่วนและ
การเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นปัจจัยเร่งที่ส่งผลให้ประเทศไทย จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน  
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถพร้อมรับและปรับตัวเข้ากับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกในระยะต่อไปได้อย่างเท่าทัน  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับ มาตรา 10 
และ 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มี 
การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ในกรณีที่
สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่
เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใดได้ และเมื่อพิจารณา 
ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และกระแสการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จึงมี 
ความจ าเป็นที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต้องได้รับการพิจารณาทบทวนให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศยิ่งขึ้น 
โดยยังคง “เป้าหมาย” การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไว้เช่นเดิม หากแต่มี 
การทบทวนและปรับเปลี่ยน “แนวทาง/วิธีการ” ใหม่ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ” 
รวมถึงปรับเปลี่ยน “เครื่องมือ” ใหม่ ในรูปแบบของ “แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ” 
ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 2565 

ทั้งนี้ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ จะด าเนินการคู่ขนานไปกับ
แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น แตไ่ดร้ะบุแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น 
ที่ต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญเป็นพิเศษ รวมถึงก าหนดประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม 
ที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้  
เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งน าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน” เพื่อทบทวน
และปรับปรุง แนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 
หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต  

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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ส่วนที่ 2 
           

กรอบแนวคิดและสาระส าคัญ 
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างพลิกผันและรวดเร็วจากภายนอกประเทศ
ล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสใน 
การพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น การก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ามกลางภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอน เพื่อให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก 
และภายในประเทศที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันให้ได้มากที่สุด จึงควรให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องใหค้วามส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ 
สภาวะวิกฤต ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงสามารถ  
ฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤตผ่านพ้นไป ซึ่งการสร้าง
ความสามารถของประเทศในการพร้อมรับนั้น ต้องพิจารณาให้ความส าคัญกับ 
การลดความเปราะบาง ผ่านการลดจุดอ่อนและขจัดข้อจ ากัดเดิมที่ประเทศเผชิญ พร้อมกับ
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างอย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทรัพยากรที่ 
มีอยู่อย่างจ ากัด  

การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง 
ที่ด าเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบท 
การพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับการกระจายความเสี่ยง 
เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
เพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ
สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแส 

กรอบแนวคิดการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ เพื่อพลิกวิกฤต 
จากแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในให้เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศสู่ 
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดการพัฒนาประเทศในการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศให้สามารถลุกได้อย่างรวดเร็วเมื่อล้ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ 
และคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น จะท าให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก  
3 ขั้นการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประเทศสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤต 
(Survive) ซึ่งการที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้นั้น ทุกองคาพยพที่เป็นภาคส่วนส าคัญ
ต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันจากภายใน มีการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก (2) เศรษฐกิจ 
ในประเทศต้องมีความเข้มแข็งและมีการพึ่งพาภายนอกในระดับที่เหมาะสม (Sufficient)  
ซึ่งการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความเหมาะสมที่พอดี นั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
บนพื้นฐานของความรู้ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่ 
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ และ (3) ประเทศมีการพัฒนา 
ที่สมดุล และยั่งยืน (Sustain) มีความพอดีในทุกมิติการพัฒนาอย่างเกื้อกูล สนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน และมีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตทุกด้าน 

ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะเวลา 2 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศ
ให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) นั้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  
(Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญ 
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนา 
และการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค 
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2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทย 
มีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่หลังเกิด 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยมุ่งเน้นที่การคิดค้นและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของท้องถิ่น และ SMEs  

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้ เป็นก าลั งหลัก 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับ
ทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ร่วมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทย 
มีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาข้อ 2) Future Growth 
ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ทั้งความมั่นคงทางรายได้
และสุขภาพ  

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) โดยการเร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ส าคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจ ากัด 
และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น  
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 ดังน้ี 

เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานในระยะเวลา 2 ปี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ ร่วมกับเงื่อนไข ความจ าเป็นด้านกรอบวงเงินงบประมาณ
ภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการและจัดสรรได้ รวมถึงการคาดการณ์ถึงโอกาสที่พึงเกิดขึ้น
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์
และต่อยอดไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ โดยแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” และมีตัวชี้วัด 
ตลอดจนค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ในปี 2564 และ 2565 ดังน้ี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 

1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้  
มีงานท า กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

อัตราการว่างงาน 
ไม่เกินกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่เกินกว่า 
ร้อยละ 1 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิต ิ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า 

สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม  
(มาตรา 33 39 และ 40) ต่อก าลังแรงงานรวม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 48 

ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุข 
เปรียบเทยีบระหว่างจังหวัด 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2.5 เทียบ

กับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2.5 เทียบ

กับปีก่อนหน้า 

อัตราความรอบรู้ดา้นสุขภาวะของประชากร 
ร้อยละ 67  

ของคะแนนเต็ม 
ร้อยละ 70  

ของคะแนนเต็ม 

สาระส าคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 

2) สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 

ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์จังหวัด 
เปรียบเทยีบภายในภาค 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 เทียบกับ

ปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 เทียบกับ

ปีก่อนหน้า 

อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ 
ในแต่ละจังหวัดของประเทศ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า 

3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 

ไม่น้อยกว่า 
236,000 บาท  
ต่อคน ต่อป ี

ไม่น้อยกว่า 
245,000 บาท  
ต่อคน ต่อป ี

สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 42 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 42 

อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน 
ของ SMEs 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.8 เทียบ

กับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.8 เทียบ

กับปีก่อนหน้า 
4) มีการวางรากฐาน 

เพ่ือรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่

อัตราการขยายตัวของการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ 
กับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ 
กับปีก่อนหน้า 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษยด์้านทักษะแรงงาน 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีความสามารถ
สูงที่สุด 5 อันดับ
แรกของภูมิภาค
อาเซียน และมี
คะแนนสูงขึ้น 
กว่าปีก่อนหน้า 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีความสามารถ
สูงที่สุด 4 อันดับ
แรกของภูมิภาค
อาเซียน และมี
คะแนนสูงขึ้น 
กว่าปีก่อนหน้า 

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนด้านการวจิัย 
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 1.4 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านดิจิทัล (IMD World Digital 
Competitiveness Ranking) 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มคีวามสามารถ

สูงที่สุด  
40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มคีวามสามารถ
สูงที่สุด 40 อันดับ
แรก โดยมีอันดับ 

ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและ
เป็นภาระในการด าเนินธุรกิจ 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มปีระสิทธิภาพ 

สูงที่สุด  
50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มปีระสิทธิภาพ
ที่สุด 45 อันดับ
แรก โดยมีอันดับ 

ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 
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แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่ก าหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทาง 
การพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล 
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความส าคัญกับการเร่งด าเนินการ 
ในมิตติ่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ บนหลักการพื้นฐาน
ของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้  
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจ
ใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนด าเนินงานด้านการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง 
ที่มีขีดความสามารถและความพร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาค  
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนาและ 
การเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ดังน้ี 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หา
งานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยัง
ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่  
ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจของ SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่าง
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หน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก 
ในภูมิภาคและเมืองรอง ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างต าแหน่งงานใน 
ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่ ตลอดจน
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่  และเพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นใน 
การก ากับดูแลการให้บริการสาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อม
ของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพ
ภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหมท่ี่จะปรับเปลี่ยนไป ได้แก่  

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยาย
ช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตาม
ประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  
เพื่อกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย  
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเ ป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
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ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เพื่อเพิ่มก าลังการผลิต และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 
เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.5) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยการสนับสนุนการปรับตัว
ของผู้ประกอบการและแรงงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งระเบียบ กฎหมาย 
โครงสร้างพื้นฐาน และอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า  ตลอดจนช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ 
ผู้ให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เป็นต้น 

3) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human 
Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 
สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยาย
และพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ
และทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นก าลังหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังน้ี 

3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้  
ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับ 
การฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะ
อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่น 
พร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 

3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลั กประกันทางสั งคม ด้ วย 
การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึง
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ระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครอง 
ทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง 
มีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

3.3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สร้างภูมิคุ้มกัน 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
แสวงหาแนวทางด าเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น 

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
และยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนตามที่กล่าวมาในข้อ 1) - 3) ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย  

4.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่  เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ  
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และ
ประสิทธิภาพการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบท และ
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
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4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  
ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และแก้ไขกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

4.4) การเสริมสร้างความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพื่อรองรับภัยพิบัติ เหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัย 
ทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบูรณาการระบบการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ  อาทิ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนา
กลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยง
และสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น 

4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา 
เพื่อให้การฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ในการพัฒนาประเทศตามแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นตน้ 

แนวทางการพัฒนาตามหลักการ 3 มิ ติ (Cope, Adapt, Transform) และ  
4 ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า  (Local Economy, Future Growth, Human Capital, 
Enabling Factors) ในรายละเอียด ปรากฏตามตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังน้ี 
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัดจุดอ่อน
และข้อจ ากัดเดิมที่มี  และพร้อมบริหาร
จัดการในทุกภาวการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

การปรับรูปแบบ และแนวทางการด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่แน่นอน การกระจายความเสี่ยง 
รวมถึงการปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสจาก 
การเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัย 
พื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และ
สถาบัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และ 
มุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และ
ยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1) ส่งเสริมการจ้างงานใหม่  โดยเฉพาะ 

ในระดับพื้นที่ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
แรงงานที่ ได้รับผลกระทบ และกลุ่ม
บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงรักษาการจ้างงาน
ภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขา 
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  

2) พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุม 
ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจน
ก าลั งแร งงานในวั ย เ รี ยนที่ จะ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงาน เพื่อจ าแนกแรงงานที่
ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างแม่นย า 
รวมถึงจับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
ผู้จ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ 
ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต 
รวมถึงศักยภาพ โอกาส และความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี  

2) ส่ง เสริมการจ้างงานผู้สู งอายุ เพื่อ ให้
สามารถพึ่ งตนเองได้  ลดภาระของ
ครอบครัว และบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน  

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยโยกย้าย
แรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพ 
รายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 

2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล 
ให้ สะท้อนสถานการณ์ และน า ไปสู่ 
การพัฒนาด้ านแร งงานของไทยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการดึงดูดแรงงานทักษะสูง 
ให้เข้ามาท างานในประเทศ และส่งเสริม
การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่
แรงงานภายในประเทศ 

ตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.2 การช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 

1) เร่ งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ และเพิ่ม 
ช่องทางการเข้าถึงสินเ ช่ือและแหล่ง
เงินทุนด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม เพื่อให้
ธุรกิจที่มีศักยภาพยังสามารถอยู่รอด 
และรักษาการจ้างงานต่อไปได้ 
 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช่น สินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ สินค้า
และบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้าสีเขียว 
เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ 
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจ
ตลอดกระบวนการ ทั้งการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาด 

3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่ านเครื่องมือ 
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 

4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 
ในระดับพื้นท่ี  

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบ 
เพื่อขจัดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจและ
ยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs ได้แก่ 
 ลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจของ 

SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจ 
มีความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ 

 ปรั บปรุ ง ร ะ เบี ยบกฎหมาย เพื่ อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ 
ไม่เป็นธรรม  

 บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
ความซ้ าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 

 ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ 
และกลไกการติดตามประเมินผล  
ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs 

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยัง 
หัวเมืองหลักในภูมิภาค 
และเมืองรอง  

1) สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่  
 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก 
ในภูมิภาค เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ  โดยค านึ งถึ งฐานทรัพยากร  
ความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่  
ผ่ านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การค้าการลงทุนแบบครบวงจร รวมถึง
ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นส าหรับภาคธุรกิจ อาทิ ระบบ
การขนส่งและกระจายสินค้า  

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงผู้ประกอบการ 
ในพื้นทีเพื่อสร้างศักยภาพในการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสร้างการจ้างงานใน
ระยะยาว 

2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการก ากับดูแลและก าหนด
มาตรฐานการ ให้ บริ การสาธารณะ  
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่ง
สาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ 
ความต้องการของประชาชนและกิจกรรม
เศรษฐกิจ 

รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น  

3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่น้ัน ๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม

อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
ครบวงจร 

1) ส่ ง เ สริ มการผลิ ตสิ นค้ าและบริ การ 
ทา ง สุ ข ภ า พ ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค มี แ น ว โ น้ ม 
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 

2) ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์ 
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย  

1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการด้านสุขภาพ  

2) เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
เ ช่น การท่องเที่ยวเ ชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่ งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์ พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ 

1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
ทั้งในกลุ่มภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไป  

2) ยกระดั บมาตรฐานความปลอดภั ย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตาม
กลุ่มเสี่ยงอย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 

3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พร้อมทั้ง
พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
และมุ่งเน้นการใช้แรงงานและทรัพยากร
ในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
การท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง 
ของไทยภายใต้เง่ือนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาด เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีก าลังซื้อสูง 
และการท่องเที่ยวแบบเที่ ยวไปด้วย
ท างานไปด้วย  

2) เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว 
โดยเช่ือมโยงกับบริการทางการแพทย์ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

1) เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาค 
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ร ะ บ บ ใ ห้ มุ่ ง เ น้ น 
ที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ท้ังแนวทาง
การส่ ง เสริมการลงทุน รูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่สนับสนุน รวมถึงกลไกและ
วิธีการในการติดตามประเมินผลที่สามารถ
สะท้อนการด าเนินการไดอย่างเป็นรูปธรรม 

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อกระจาย
รายได้ไปยังชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

เพิ่ มมูลค่ า และใ ช้ เทคโนโลยีดิ จิทัล 
เพื่อท าการตลาดและสร้างประสบการณ์
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตร 
มูลค่าสูง 

1) สร้ างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้ 
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถ
เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้โดยตรง เพื่อสร้าง
รายได้ และเป็นฐานรองรับให้แก่แรงงาน 
ที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดย
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
ผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ พัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ความปลอดภัย และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้ง
เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือ
ทางการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ 

2) พัฒนาระบบโลจิสติ กส์และห่ วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงัก รวมถึงเช่ือมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรั บโครงสร้ างภาคการเกษตรโด ย 
การใ ช้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมใน
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ 
เพื่ อเพิ่ มผลิ ตภาพการเกษตร สร้ าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร และสามารถ
เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาคการผลิต 
ทีต่่อเนื่อง อาท ิอุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  

2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการสง่เสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลัง 
การผลิต และการจ้างงาน  

2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาดภายใน 
ประเทศและตลาดต่างประเทศ  
 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อ า ห า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และ
มุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ อาหาร
เพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์  

2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต  และจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อาทิ การส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ
เพื่ อผลิ ต วั ตถุ ดิ บที่ มี คุณภาพให้ แ ก่
อุตสาหกรรมอาหาร  

2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน 
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.5 การปรับอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ 

1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ผู้ผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ และผู้ให้บริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา  

1) สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ
และแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ให้พร้ อมส าหรับการผลิตยานยนต์
สมัยใหม่ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมทั้งกระตุ้นการ
ลงทุนใหม่ ๆ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ 
ที่จ าเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ระดับประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และความเชี่ยวชาญ 

2) ส่งเสริมการใช้ช้ินส่วนในประเทศใน 
การพัฒนาอุ ตส าหกร รมยานยนต์
ส มั ย ใหม่ ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ ข้ อต กล งหรื อ
กฎเกณฑ์ของความร่ วมมือ /การค้ า
ระหว่างประเทศ  

1) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ งระบบไปสู่ 
ยานยนต์ ส มั ย ใหม่  ที่ เ ป็ นมิ ต ร ต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม โดยการปรับระ เบี ยบ
กฎหมาย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยี
แบตเตอรี่และมอเตอร์ พร้อมทั้งกระตุ้น 
อุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศ และจัด
ให้มีสถานีบริการอัดประจุที่ท่ัวถึง 

2) เช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรม อาทิอุตสาหกรรมต่อเรือ 
อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 
3.1 การพัฒนาทักษะ

แรงงานและการเรียนรู้ 
1) ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ ในภาคการผลิต 

และบริการที่ ได้รับผลกระทบให้ได้รับ 
การฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับ
ศักยภาพแรงงานให้เหมาะสมกับรูปแบบ
ธุ ร กิ จ แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับและควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย 
มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสู่วิธีการ
ท า ง า น ห รื อ อ า ชี พ ใ ห ม่ เ มื่ อ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน 

2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะ
วิกฤตมากขึ้น อาทิ การเรียนรู้ทางไกล 
หลักสูตรระยะสัน้ และการผสมผสานการ
เรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูป
ระบบการผลิตก าลังคนทั้งการศึกษาและ
การพัฒนาทักษะแรงงานให้เช่ือมโยงกัน 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยให้
สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ภาคการผลิตเป้าหมาย และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ  

2) สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ 
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

สอดคล้องกับบริบทของตลาดแรงงาน 
และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน 

3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ จ า เป็นส าหรับการเรี ยนการสอน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะ
อาชีพ และการแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจ 

3) ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นโดยเฉพาะทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และทักษะดิจิทัล รวมถึง
ทักษะที่ส าคัญอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ ทักษะทางการเงิน และทักษะทาง
อารมณ์ เป็นต้น 

คนทุก ช่วงวั ยสามารถเข้ าถึ ง โอกาส 
ในการยกระดับและปรับทักษะความรู้และ
ทักษะเพื่อการพัฒนาตนเองและประกอบ
อาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง 

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบหลักประกันทาง
สังคม 

1) ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน 
กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด -19 และภาวะวิกฤตอื่น ๆ  
ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึง
ระดับของปัญหาและความต้องการ 
ทีแ่ตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย 

2) ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้ 

3) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 
แบบพ่ึงตนเอง โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุน
ตามศักยภาพ  

1) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบและกลไก
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด โดยใช้ระบบข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ ช่ือมโยง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

2) ริเริ่มออกแบบหลักประกันทางสังคม 
ที่รองรับรูปแบบการท างานในอนาคต อาทิ 
การจ้างแรงงานแบบช่ัวคราว 

1) พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม 
ให้มีความบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/
โครงการเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเพิ่ม 
การเกื้อกูลระหว่างกัน และเ ช่ือมโยง
ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความยั่งยืนทางการคลัง 
โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
คนในระยะยาว 

3.3 การเสริมสร้างความ
ม่ันคงทางสุขภาพ 

1) พัฒนา ระบบรั บมื อปรั บตั วต่ อ โ ร ค 
อุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ า  ทั้ งระบบ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรค
ระบาด อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
ตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งวงจร 
และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม 
ประเมินแนวโน้มโอกาสการเกิดโรคภัย 
โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

1) กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่  

2) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 
ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง และ 
มีความภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจ 

1) ศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐาน
ของความยั่งยืนทางการคลัง  
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึง
โรคอุบัติใหม่ 

3) สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
การมีสุขภาวะที่ดี 

4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ สามารถให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ เช่น 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิต 
เชิงพาณิชย์ และระบบการแก้ปัญหาและ
เยียวยาผู้ ได้ รับผลกระทบจากวิกฤต 
ต่าง ๆ เป็นต้น 

3) ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจรายย่อย 
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับประโยชน์
จากมาตรการช่วยเหลือ บริการของรัฐ 
การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจ 

1) ส่งเสริมการพัฒนา ใช้ประโยชน์  และ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง
กั บทิ ศทางการพัฒนาประเทศ เ ช่ น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่สามารถ
เช่ือมโยงระหว่างพื้นที่และรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการ
ปรับตัวของโรงแรมที่เคยมีเป้าหมายเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ให้เป็น
สถานที่พักผ่อนดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว 
หรือสถานทีพ่ัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

1) พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่เช่ือมโยง 
ครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อาทิ ศูนย์กลาง
การให้บริการโลจิสติกส์  การค้ าและ 
การลงทุน 

4.2 การปรับปรุงกฎหมาย
และส่งเสริมภาครัฐ
ดิจิทัล 

1) ปรับปรุ งและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ 
บูรณาการ โดยการจัดเก็บและเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
การ เปิ ด เ ผยและ ใ ช้ประ โยชน์ จาก
ฐานข้ อมู ล ในการวิ เ ค ร าะห์ ปัญหา  
ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผน
การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิง
พื้นที่  อาทิ ฐานข้อมูลประชาชนเพื่อ

1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน อาทิ กลไกเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย และระบบเตรียมความ
พร้ อมด้ านการจั ดการสาธารณภั ย  
เพื่อบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรการต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการแข่งขัน 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ  

2) ริเริ่มด าเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้
ของรัฐทั้งระบบ ทั้งรายได้จากภาษีและ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับ
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่  และ
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อ
พัฒนาการผลิต 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 

3) พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการ 
ทางภาษีให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงส่งเสริม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4) ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้ 
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานที่ยึด
ภารกิจหรือพ้ืนท่ีเป็นพื้นฐาน และสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เท่าทัน 

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม 

1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
และนวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs 
และวิ สาหกิจ ชุมชน และยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย 
ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง 

2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนาและร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
เอกชน ภาควิชาการ และระบบการเงิน
ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม 

1) แก้ ไขกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อ 
การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่ม
จ านวนและคุณภาพบุคลากร และพัฒนา
โครงสร้าง พื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคการผลิตเป้าหมายในระดับภูมิภาค 

4.4 การเสริมสร้างความ
ม่ันคงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1) ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤตด้วยการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

1) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้าน 
การจัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ  
โดยการบู รณาการระบบการจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินให้มี เอกภาพ สามารถ

1) เปิ ด โอกาสให้ท้ องถิ่ นมี ส่ วนร่ วม ใน 
การ บริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของ
ตนเอง ตั้งแต่การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการภาวะ
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แนวทางการพัฒนา 
พร้อมรับ  
(Cope) 

ปรับตัว  
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

รองรั บ เหตุ การณ์ ความขั ดแย้ งและ 
สาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ  อาทิ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

2) พัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือน
ออมเงินและบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถ
ดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต 

วิกฤต และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

4.5 การส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของเครือข่าย
และภาคีการพัฒนา 

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศในการท างาน
ร่วมกันเพื่ อให้แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม 

2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เพื่อ
ช่วยติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะ
แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
โดยการใช้แพลตฟอร์มและช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม  
เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) เพิ่มบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น 
และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ 
ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาประเทศ 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๒-๒ 
ตารางสรุปการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในสว่น 

ของแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์

โควิด-๑๙ พ.ศ. (๒๕๖๔- ๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์  
 



๑ 
 

ตารางสรุปการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. (๒๕๖๔- ๑๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมการจ้างงาน 

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

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานที่
ไ ด้ รั บผลกระทบ  แล ะกลุ่ ม
บัณฑิตจบใหม่ พัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานท่ีครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบจับคู่ความต้องการ
ขอ ง ผู้ ห า ง า น กั บ ผู้ จ้ า ง ง า น  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร่ วมกั บก ารสร้ า ง ง าน ใหม่ ที่
สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้ างงานผู้ สู งอายุ เพื่ อ ให้
สามารถพ่ึงตนเองได้  
 

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการ
โยกย้ายแรงงานไปยังภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม 
พัฒนาการติดตาม ประเมินผล เพื่ อ
สะท้อนปัญหา ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่
รายงานภายในประเทศ  

การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  SMEs  
และวิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู่
ธุ รกิ จ ใหม่ที่ มี แนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต สร้าง
แรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs  ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจ ส่งเสริมการระดมทุน
ผ่านเครื่ องมื อและสนับสนุน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นท่ี  

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
และป้องกันการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรม 
รวมทั้งบูรณการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
ความซ้้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ลดต้นทุน
ในการด าเนินธุรกิจของ SMEs โดยการ
ผ่อนคลายมาตรการภาครัฐ รวมทั้งปรับ
โครงสร้างระบบงบประมาณ และการ
ติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม 
SMEs   

การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง

หลักในภูมิภาคและ 
เมืองรอง 

สร้างต้าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงาน 
คืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่  
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัว
เมืองหลัก เมืองรอง และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยค านึงถึง
ฐานทรัพยากร ความพร้อม 
และศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่ง
สาธารณะ สาธารณูปโภคการที่มี
คุณภาพ 
 

เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงผู้ประกอบการใน
พื้ น ที่  (Cluster) เ พ่ิ ม ศั ก ยภาพแล ะ
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการก ากับ
ดูแล และยกระดับสถานศึกษาให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่นทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

 

 
 
 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๒ 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) 

 

 

  

 
 

 
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

ครบวงจร 

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

ขยายช่องทางการตลาดทั้ ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการ
ผลิ ตสิ นค้ าและบริ การทาง
สุ ข ภ า พที่ มี แ นว โน้ ม ค ว า ม
ต้องการสูงขึ้น  

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้ า น สุ ข ภ า พ  เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
อุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
ภูมิภาคแบบครบวงจร  
 

 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น

คุณภาพ 

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
และติดตามกลุ่ ม เสี่ยงอย่ าง
ทั่วถึงและครอบคลุม ส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนรวมของท้องถิ่น 

เพิ่มความหลากหลายให้กับการ
ท่องเที่ยว โดยเช่ือมโยงกับบริการ
ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่การท่องเที่ยว  
 

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ ยวทั้ งระบบ ให้มุ่ ง เน้นที่ เ ชิ ง
คุณภาพมากกว่า เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
 

การยกระดับภาค 
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

 

สร้าง Market Platform ให้กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ต ล าด แ ล ะ
ผู้บริโภคได้โดยตรง  
 

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า 
เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิส ติกส์ และห่วงโ ซ่
อุปทานภาคการเกษตร 

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
อาหาร 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตการจ้างาน 
กา ร เ ข้ า ถึ ง ตล าด  ทั้ งตลาด
ภาย ในประ เทศ และตลาด
ต่างประเทศ  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

การปรับอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่ 

 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการราย
ย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่  
 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
ผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้
พร้อมส้าหรับการผลิตยานยนต์
สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วน
ในการ พัฒนาอุ ตสาหกรรม 
ยานยนต์  

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ 
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เ ช่ือมโยง
อุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขาอื่น ๆ   
 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๓ 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)  
 

การพัฒนาทักษะแรงงาน
และการเรียนรู้ 

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

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการ
ผ ลิ ต แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ  ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรมยกระดับทักษะ และ
ป รั บ ศั ก ย ภ า พ แ ร ง ง า น ใ ห้
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยน 
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่าง รัฐและเอกชนเ พ่ือ
ยกระดับและควบคุมคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท
ตลาดแรงงาน และเงื่อนไข
ความ ต้องการของ ผู้ เ รี ยน 
ส่ งเสริมการเข้ าถึ งดิจิ ทั ลที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน 

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ส้าคัญส้าหรับการเรียน
การสอน และการพัฒนาทักษะ
อาชีพ รวมถึงส่งเสริมทักษะที่
จ าเป็น โดยเฉพาะ ทักษะดิจิทัล 
และทักษะภาษาต่างประเทศ 
 

ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การปฏิรูประบบการผลิตก้าลังคนทั้ง
การศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงาน
ให้เช่ือมโยงกัน และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สร้างสภาพแวดล้อม และพัฒนา
บุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

การขยายและพัฒนาระบบ
ประกันสังคม 

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
คนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่
ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่
ระบบประกั นสั งคมมากขึ้ น 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดย
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

พัฒนาระ บ บ แล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ช่วยเหลือกลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด 
รวมทั้งริเริ่มออกแบบหลักประกัน
ทางสังคมที่ รองรับรูปแบบการ
ท้างานในอนาคต  
 

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้
เหมาะสมกับรูปแบบตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการบูรณา
การตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบ
ข้อมูลในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล 

 

การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสุขภาพ 

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้าทั้ง
ระบบติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังโรคระบาด อุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ ตลอดจนการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทั้งวงจร 
และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ติดตาม ประเมินแนวโน้มโอกาส
การเกิดโรคภัย โดยเน้นให้ชุมชน
มีส่วนร่วม  
 

กระจายบริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่ ว ถึ ง และมี คุณภาพ โดย ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ
ขยายการให้บริการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ใน
การจัดการดูแลสุขภาพตนเอง 
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

ศึกษาแนวทางด้าเนินการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของ
ความยั่งยืนทางการคลัง 
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๔ 
 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ  
(Enabling Factors) 

 
 

 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

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

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
สามารถให้บริการประชาชน
อย่ า งมี คุณภ าพและทั่ ว ถึ ง 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
ระบบ เช่ น  ระบบบ ริหาร
จัดการข้อมูลภาครัฐ 

ส่งเสริมการพัฒนาใช้ประโยชน์
และประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  
 

พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและการใ ช้
ประโยชน์ เพื่ อ ขับ เคลื่ อนการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค 
 

การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล 

 

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
รวมถึ งการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลแบบ
บูรณาการ โดยการจัดเก็บและ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ  
 

น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการประชาชน  
 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบท ริเร่ิมด าเนินการปฏิรูปการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐทั้งระบบ พัฒนาโครงสร้าง
ระบบและมาตรฐานทางภาษี  ปรับ
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ที่ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน 

การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานวิ จั ยและนวั ตกร รม ใน
ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ท า ง ธุ ร กิ จ  แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค เ ก ษ ต ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร
เป้าหมายเสริมสร้างกลไกและ
ความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนา 

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มจ้านวน
และคุณภาพบุคลากร 

 

การเสริมสร้างความม่ันคง           
และบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
 

พัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการภาวะวิกฤต
ส่งเสริมให้ครัวเรือนออมเงินและ
บริหารอย่างเป็นระบบ 

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของ
ตนเอง  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายและภาคี 

การพัฒนา 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในพื้นที่และภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคมผลักดันให้
เ กิ ด ก า รบู ร ณาก า รคว า ม
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ 

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
รวมถึ งแก้ ปั ญหาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพิ่มบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ใน
การบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาประเทศ 
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เอกสารประกอบวาระที ่๔.๒-๓ 
ตารางการเปรยีบเทียบแนวทางการพัฒนาของ 

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ 

 



 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 

โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

Consolidated Socio-Economic Impact 
Assessment of COVID-19 in Thailand 

(UNDP) 

Navigating COVID-19 in Asia and 
the Pacific (ADB) 

Thailand Economic Monitor: 
Thailand in the Time of 
COVID-19 (World Bank) 

ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการจ้างงาน  ส่งเสริมการจา้งงานใหม่ให้สอดคล้องกบัภาค
เศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต 

 รักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม 
โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19 

 พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุม เพื่อ
จ าแนกแรงงานที่ต้องการความชว่ยเหลอื และ
เพื่อจับคู่ความต้องการของผู้หางาน กับผู้จ้าง
งาน 

 ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยโยกยา้ย
แรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพ รายได้ 
และใช้ทักษะสูงกว่า 

 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลด้าน
แรงงาน 

 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดึงดูดแรงงานทักษะสูง ให้เข้ามาทา
งานในประเทศ และส่งเสริมการถ่ายทอด
ทักษะและองค์ความรู้ให้แก่แรงงาน
ภายในประเทศ 

 รักษาการจ้างงานภายในประเทศ โดย
การให้ความชว่ยเหลือดา้นการเงินแก่
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และ
ธุรกิจ SMEs ในรูปแบบของการอุดหนุน
ค่าจ้าง (wage subsidy) และการ
สนับสนุนการพักงานชัว่คราว (furlough) 
แทนการเลิกจา้ง 

 ส่งเสริมการจา้งงานใหม่ในระยะหลงั
วิกฤต โดยการลดภาระภาษี (tax cuts) 
การให้สิทธิพิเศษทางภาษี (tax 
incentives) และการค  าประกันเงินกู้ 
(loan guarantee) แกธุ่รกิจที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด และธุรกิจ SMEs 

 พิจารณาด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ 
ที่จะน าไปสู่การจ้างงาน เพือ่ลดอัตราการ
ว่างงานในระยะสั น 

 รักษาการจ้างงานภายในประเทศ
โดยการอุดหนุนค่าจา้ง และการลด
ชั่วโมงการท างานแทนการเลิกจ้าง 

 

 พัฒนาระบบข้อมูล
ตลาดแรงงานเพื่อเพื่อจบั
คู่ความต้องการของผู้หางาน 
กับผู้จ้างงาน 

การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจ 

 เร่งแก้ปญัหาสภาพคล่องของ SMEs ให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
ปรับโครงสร้างหนี  และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
สินเชื่อและแหล่งเงินทุน 

 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรบัตัวสูธุ่รกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ นในอนาคต 

 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญช่่วย SMEs 
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ 

 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทาง
การเงินที่หลากหลาย  

 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในระดับ
พื นที่ 

 เร่งแก้ปญัหาสภาพคล่องของ SMEs 
โดยใช้มาตราการให้ความชว่ยเหลือดา้น
การเงินตามความต้องการของภาคธุรกิจ 
เช่น การลดภาระภาษีและค่าใช้จา่ยใน
การประกอบธุรกจิ 

 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยใช้
เทคโนโลยีระดับสูงและเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อให้ SMEs สามารถล้มแล้วลุกไว 
 

 ให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินแก่
ธุรกิจ MSMEs โดยเลือกธุรกิจใน
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดเป็นหลัก  

 ด าเนินนโยบายแบบเป็นขั้นตอน 
(phased approach) เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการก าหนดแนวทาง
ให้ความช่วยเหลือภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

 ก าหนดนโนบายส่งเสริมธุรกิจให้มี
ความหลากหลาย ตามขนาดและ
ความสามารถในการรับมือต่อภาวะ
วิกฤตของกลุ่มเปา้หมาย 

 ส่งเสริมการเปลีย่นผ่านสู่การ
ด าเนินธุรกิจแบบดิจิทัล รวมถึงการ

 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท า
การตลาด 

 ปรับปรุงระบบการคดักรองให้
ให้เอ้ือต่อธุรกิจที่ประสบ
ปัญหามากที่สดุ แทนระบบ 
first-come, first-serve ที่ใช้
ในปัจจุบัน 

 ขยายการให้ความช่วยเหลือ
ไปยังธุรกิจ SMEs ที่ไม่ได้
ลงทะเบยีนอย่างถูกกฎหมาย 

 ลดความยุง่ยากในการท า
ธุรกิจ เพื่อดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายใหม่เขา้มามี
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 ปรับโครงสร้างปัจจยัแวดล้อมทั้งระบบ ให้
ขจัดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจและยกระดับ
ประสิทธิภาพของ SMEs 

ท างานจากทีพ่ักอาศัย 
 ลดภาระค่าใช้จา่ยของธุรกิจ 

MSMEs โดยการลดหย่อนภาระ
ภาษีหรือการขยายระยะเวลาในการ
ช าระภาษีรวมถึงระยะเวลาการ
ช าระหนี ให้แก่สถาบันทางการเงิน 

ส่วนร่วมในตลาดได้ง่ายยิ่งขึ น  

การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

 สร้างต าแหน่งงานในภูมภิาคตา่ง ๆ เพือ่
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบณัฑิต
จบใหม ่

 ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่หัวเมืองหลัก ใน
ภูมิภาค เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนสง่
สาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพยีงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจ 

 เสริมสร้างจดุเด่นทางเศรษฐกิจของแตล่ะ
ภาคหรือกลุ่มจังหวดั โดยการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงผู้ประกอบการ ในพื นที่ 

 เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของทอ้งถิ่น
ในการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาเชิง
พื นที่ 

 ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ดา้น
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่นทาง
เศรษฐกิจของพื นที่ 

 ยกระดับความส าคญัของการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาหัวเมืองหลกัและเมอืง
รอง  

 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้น 
โลจิสติกส์และด้านดิจิทัล เพื่อรองรับ
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 ลงทุนในโครงการที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการลงทุนในชนบท เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็น 
เช่น ระบบขนส่ง และระบบดิจิทัล 
เพื่อการเชื่อมต่อหว่งโซ่อุปทานการ
ผลิตไปยังภูมิภาค 

 

การยกระดบัขดี
ความสามารถของประเทศ 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร 
o ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการทาง

สุขภาพ 
o ขยายช่องทางการตลาดทั งการแพทยแ์ผน

ปัจจุบันและแผนไทย 
o ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการแพทย ์
o เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกีย่วเนื่อง 

 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลติโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจทิัล 
เพื่อให้ภาคธุรกิจฟื้นตวัได้เร็ว และมีความ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ น 

 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์  
o ใช้มาตรการดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศ 
o สนับสนุนให้บริษัทต่างชาติใช้ประเทศ

 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง
อาหารในประเทศ 
o สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ผู้

ได้รับผลกระทบ 
o พัฒนาศักยภาพในการให้บริการ

ประชาชนของหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

o สนับสนุนการเข้าถึงตลาดและ

 ส่งเสริมความหลากหลาย
ภายในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  

o เน้นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่ยัง
ไม่ได้รับความนิยม
มากนัก 

o พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเพื่อการ
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เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

o มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย ์

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และเน้น
คุณภาพ 
o ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
o ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตาม
กลุ่มเสี่ยง 

o ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พร้อมทั ง
พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้ง 

o ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การ
ท่องเที่ยว  

o เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเท่ียว 
โดยเช่ือมโยงกบับริการทางการแพทย์ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

o เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยวทั งระบบให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพ 

o เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 

 ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 
o สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลใหก้ลุม่

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
o ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดยการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
o พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และหว่งโซ่อุปทาน

ภาคการเกษตร 
o ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 
o ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการส่งเสริม

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
o ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั งตลาด

ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าทางการ
แพทย ์

o สนับสนุนการให้ความชว่ยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุขแก่ประเทศเพื่อน
บ้าน 

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ประเทศไทยใหเ้ป็นศูนย์กลางด้านโลจิ
สติกส์ในภูมภิาค เพื่อตอบสนองต่อ
แนวโน้มการหันมาพึ่งพาระยะใกล้ใน
ภูมิภาค (regionalization) ของห่วงโซ่
อุปทานการผลิตโลก (global supply 
chain) 

ผู้บริโภค โดยการให้บรกิารขนส่ง
สินค้าเกษตร เป็นต้น 

o ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ โดย
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและ
การใช้เครื่องจักรเพื่อการเกษตร 

o ส่งเสริมการท าการตลาดผ่าน
ระบบ e-commerce 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
o กระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ 
o ด าเนินการเปิดประเทศใน

ระยะแรกในลักษณะ Travel 
bubble ร่วมกับประเทศที่
ประสบความส าเร็จในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช่ือ
โควิด-19 ควบคู่กับการใช้
มาตรการด้านสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

 

ท่องเที่ยวในแถบ
ชนบท 
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ภายในประเทศต่างประเทศ 
o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

อาหารปรับตวัให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม ่

o ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต และจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

o ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั ง
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

o เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกจิชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในหว่งโซ่อุปทาน 

 ปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมยัใหม ่
o ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม ่

o สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ
และแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมและบรกิารที่เกี่ยวเนื่องให้
พร้อมสาหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม ่

o ส่งเสริมการใช้ชิ นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่

o ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั งระบบไปสูย่านยนต์สมยัใหม ่ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

o เช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งเพิ่มเติม 

อื่น ๆ    เพิ่มการใช้จา่ยภาครัฐเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศในระยะสั น 

 ด าเนินนโยบายการเงินทีเ่อื้อต่อ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ เน้นการเพิ่ม
สภาพคล่องเพื่อลดหนี เสียในธุรกิจ
ขนาดเล็กและในระดับครัวเรือน 

 เฝ้าระวังสถานการณต์ลาดการเงิน 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตทาง

 เฝ้าระวังสถานการณต์ลาด
การเงิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมอื
กับปัญหาที่อาจตามมา เช่น 
ปัญหาหนี เสียที่มากเกินไป 
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การเงินที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคต 
 วางแผนการยตุิมาตรการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคธุรกิจ 
เพื่อให้การเปลี่ยนผา่นจากการใช้
นโยบายเศรษฐกิจในภาวะวิฤตสู่
ภาวะปกติมีความราบรื่น  

 ส่งเสริมการปฏิรปูรัฐวิสาหกิจเพื่อ
พัฒนาการให้บรกิาร และเพื่อลด
ภาระทางการคลังของประเทศ 

ด้านสังคม การพัฒนาทักษะแรงงาน
และการเรยีนรู้ 

 ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและ
บริการที่ไดร้ับผลกระทบ ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพ
แรงงาน  

 ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับและควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
ตลาด แรงงานและความต้องการของผู้เรียน  

 ส่งเสริมการเข้าถงึเทคโนโลยีดิจิทัลทีจ่ าเป็น
สาหรับการเรียนการสอน การพัฒนาทกัษะ
อาชีพ และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมใหแ้รงงานมีทักษะที่หลากหลาย มี
ความยืดหยุ่น พรอ้มปรับตัวสูว่ิธีการ ท างาน
หรืออาชีพใหม ่

 ปรับรปูแบบการเรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะ ให้
มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวกิฤต
มากขึ น  

 ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะทักษะ
ภาษาตา่งประเทศและทักษะดจิิทัล รวมถึง
ทักษะชีวิตอื่น ๆ 

 ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการ
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ใน
การปฏิรูประบบการผลิตก าลังคนทั ง 
การศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้

 พัฒนาและปฏิรปูระบบการศึกษาให้
ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต 

 ส่งเสริมการปรับ (reskill) และการ
พัฒนาทักษะ (upskill) โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้ว่างงาน และแรงงานใน
อุตสาหกรรมหลัก 

 พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลให้มี
ความพร้อมยิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานดิจิทัล และการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่
ผู้ว่างงานในการหางานใหม่ภายหลัง
วิกฤต  

 ปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาและ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

 ส่งเสริมการเข้าถงึเทคโนโลยีใน
กลุ่มนักเรียนยากจน เพื่อไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล  าทางการศึกษาที่มาก
ขึ น 

 ให้ความส าคัญกบัการเสริมสรา้ง
ทักษะทางการเงิน (financial 
literacy) แก่ประชาชนในกลุ่ม
เปราะบาง 

 ปรับปรุงนโยบายด้านแรงงาน 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นต่อระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
(knowledge-based 
economy) 

 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
แรงงานตามความต้องการ
ของตลาด โดยอาจพิจารณาใช้
มาตรการดึงดูดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น การให้
ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม 
เป็นต้น 
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เช่ือมโยงกัน และมีประสิทธภิาพมากขึ น  
 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากรให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การขยายและพัฒนา
หลักประกันทางสังคม 

 ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน 
กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 และภาวะวกิฤตอื่น ๆ 

 ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเขา้สู่ระบบ
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้  

 ส่งเสริมการจดัสวัสดิการโดยชมุชน แบบ
พึ่งตนเอง โดยมภีาคีต่าง ๆ เกื อหนุนตาม
ศักยภาพ  

 ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบและกลไก
การช่วยเหลือกลุ่มเปา้หมายเพื่อแกป้ญัหา
เฉพาะกลุ่มใหต้รงจดุ โดยใช้ระบบขอ้มลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

 รเิริ่มออกแบบหลักประกันทางสังคม ที่
รองรับรูปแบบการท างานในอนาคต  

 พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มี
ความบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/ 
โครงการเพื่อลดความซ  าซ้อนและเพิ่มการ
เกื อกูลระหว่างกัน และเช่ือมโยงครอบคลุมคน
ทุกกลุ่ม  

 ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือ 
เยียวยา ชดเชย คนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในครัวเรือน 

 พัฒนาระบบการจดัการข้อมูลให้เกดิ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อให้ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภาพ
มากขึ น  

 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงานให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เพื่อให้
การให้ความชว่ยเหลือจากภาครัฐมีความ
ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ น 

 ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเขา้สู่
ระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และ
แรงงานต่างด้าว 

 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนใหส้ามารถ
จัดการสวัสดิการภายในชุมชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

 ช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบโดย
การให้เงินสนับสนุนในระยะสั้น 
โดยเฉพาะครัวเรือนที่เสี่ยงต่อการ
ตกอยู่ในกับดกัความยากจน 

 ขยายบริการดา้นสุขภาพและ
ประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราว 

 พัฒนาระบบประกันสังคมส าหรบั
แรงงานนอกระบบ  
 

 ขยายระยะเวลาโครงการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่กลุ่มที่เปราะบางที่สุด 

 ปรับเปลี่ยนรปูแบบ
ประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้
เปราะบาง 

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดท าความร่วมมือกับประเทศ
ต้นทางของแรงงานต่างด้าว 
เพื่อขยายทางเลือกในการให้
ความช่วยเหลือในช่วงวกิฤต 

การส่งเสริมความมั่นคงทาง
สุขภาพ 

 พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ ใหม่
และโรคอุบัติซ้ า ทั งระบบติดตาม ตรวจสอบ
และเฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทั งวงจร  

 กระจายบริการสาธารณสขุอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพ พร้อมทั งใช้เทคโนโลย ีดิจิทัลมา
ช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าระหวา่งพื นที ่ 

 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชงิป้องกัน ให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ในการ

 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่
ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาด และเพิ่มความมั่นใจในระบบ
สาธารณสุข ควบคู่กับการเปิดประเทศ  

 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชงิป้องกัน โดย
การสนับสนุนพฤติกรรมทางสังคม เช่น 
การเว้นระยะห่าง และการล้างมือเป็น
ประจ า 

 พัฒนาระบบตดิตามและสถานที่
ให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19  

 เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 โดยการพัฒนาระบบการ
ตรวจการติดเชื อและการติดตามให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุน
พฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกันของ
ประชาชน 

 เพิ่มการลงทุนในระบบสาธารณะ
สุข เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรงได้ 
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จัดการดูแลสุขภาพตนเอง และม ีความ
ภูมิคุ้มกันทั งร่างกายและจิตใจ  

 สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสรมิการ
มีสุขภาวะทีด่ ี 

 ศึกษาแนวทางการปฏิรปูระบบหลักประกัน
สุขภาพให้มปีระสิทธภิาพ สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมสูงวัย  

 เตรียมความพร้อมดา้นงบประมาณเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานพยาบาล เพื่อรองรับความเป็นไปได้
ของการแพร่ระบาดระลอกที่สอง 

อื่น ๆ    เฝ้าระวังผลกระทบของโควิด-19 ต่อ
การเข้าถงึบริการสาธารณะของ
ประชาชนในกลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น
กลุ่มนักเรียนยากจน  ซ่ึงพึ่งพา
สถานศึกษาทั งด้านการเรียนการสอน 
และด้านโภชนาการ 

  

ด้านปัจจัยพื้นฐาน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ  

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ เช่น 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบการ
บริหารจัดการงานวิจยัสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
และระบบการแก้ปญัหาและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ เป็นต้น  

 ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจรายย่อย ให้
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่รับประโยชน์จาก
มาตรการช่วยเหลือ บรกิารของรัฐ การศึกษา 
และโอกาสทางเศรษฐกิจ  

 ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช ้
ประโยชน์จากโครงสรา้งพื้นฐานที่เชื่อมโยง 
ครอบคลุม และทั่วถึง เพือ่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค 

 ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลเพือ่รองรับการขยายตัวของ 
e-commerce 

 เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาหว่งโซ่อุปทานการ
ผลิตของประเทศ และเพื่อรองรับการฟืน้
ตัวของธุรกิจทอ่งเที่ยว โดยเน้นการลงทุน
ในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลและ ICT เพื่อ
สร้างความพร้อมด้านดิจิทัล (digital 
readiness) ในการจัดการสภาวะ
วิกฤต และการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป 

 พัฒนาระบบบริการแบบไร้
การสัมผัส (contactless 
services) ซ่ึงจะช่วยลดโอกาส
การติดเชื อโรคติดต่อ 

การปรับปรุงกฎหมายและ  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ บูรณา   พัฒนาระบบการเบิกจ่ายโดยใช้  พัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
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ส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล การ โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมลู
ระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ รวมถึง การเปิดเผย
และใช้ประโยชนจ์าก ฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ปัญหา ความ ต้องการศักยภาพ และ
วางแผนการ พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิง
พื นที่ 

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้ บรกิาร
ประชาชน  

 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั 
และมาตรการต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการแขง่ขัน 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับบริบท และเอื อต่อ
การพัฒนาประเทศ  

 ริเริ่มด าเนนิการปฏิรูปการจัดเกบ็รายได้ของ
รัฐทั้งระบบ ทั งรายได้จากภาษีและการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรและใช้จ่าย
งบประมาณ  

 พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการทาง
ภาษีให้มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม  

 ปรับโครงสร้างและวธิีปฏิบตัิราชการให้ มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการ 
เช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ระบบดิจิทัล เพือ่ให้การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 
 

แบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถ
ระบุกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
โครงการให้ความช่วยเหลือได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ  

 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนานวตักรรม ที่
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย ที่
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง  

 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการวิจยัและ
พัฒนา และร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
เอกชน ภาควิชาการ และระบบการเงนิ ใน
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การพัฒนาและประยกุต์ใช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม  

 แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ ผลิต
งานวิจัยและนวตักรรม เพิม่จ านวน และ
คุณภาพบุคลากร และพัฒนาโครงสร้าง 
พื นฐานด้านการวิจยั 

การเสริมสรา้งความมั่นคง
และการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง 

 ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤตด้วยการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ โดย
การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินให้มีเอกภาพ 

 ส่งเสริมให้ครัวเรือนออมเงินและบริหาร
จัดการหน้ีได้อย่างเป็นระบบ 

 เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการความเส่ียงในพื นที่ของตนเอง 

   

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการ
พัฒนา 

 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความรว่มมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ทั งใน
และต่างประเทศในการท างานร่วมกันเพือ่ให้
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
บรรลุเป้าหมาย  

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในพ้ืนที่และภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม เพื่อ
ช่วยติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะแนว
ทางการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ  

 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อ
เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับ การมี
ส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ 

 สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น และธุรกิจขนาดเล็กร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับพื นที่ 

 ใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นเวทีในการแลกเปลีย่นข้อมูลและ
แนวปฏบิัติในการรับมือต่อการแพร่
ระบาดและผลกระทบของโควิด-19 

 ใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ G7  
G20 และกรอบความร่วมมือใน
ภูมิภาค ในการหารือนโยบาย
ระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระยะหลัง 

 ส่งเสริมการใช้กลไก Public-
Private Partnership (PPP) เพื่อ
รักษาระดับการลงทุนโดยไม่ก่อ
ภาระการคลังที่มากเกินไป 

 ส่งเสริมบทบาทของกลไกทาง
สังคมระดับชุมชนในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบผลกระทบจาก
วิกฤต 

 

อ่ืน ๆ      
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ด้านสิ่งแวดล้อมและ
อ่ืน ๆ  

   ส่งเสริมการฟื้นฟูและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดย
ใช้มาตรการต่าง ๆ อาทิ  

o การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 

o การสนับสนุนการท างานจาก
ที่พักอาศัย 

o การจัดท าแผนและการศึกษา
แนวทางการลดใช้พลังงาน
ฟอสซิล 

 ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อลดโอกาสการเกิดวกิฤตจากภัย
ธรรมชาติในอนาคต 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓ การข ับเคลื ่อนย ุทธศาสตร ์ชาต ิผ ่านแผน 

ระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… 



๔.๓-๑ 

ที่ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓ ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน...  

เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ด้วยระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐน าเสนอแผนที่จัดท าโดยหน่วยงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นจ านวนมากถึง ๑๑๕ เรื่อง โดยไม่มีการจ าแนกระดับของแผนหรือ
แสดงความเชื่อมโยงของแผนต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระบวนการท างาน
มีความซ้ าซ้อนหรือมีข้ันตอนเกินความจ าเป็น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงได้มีมติ เรื่อง แนวทาง 
การเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่  ๑ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 
โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  โดยต้องถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติ
ในแผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (๑) แผนปฏิบัติการ
ด้าน... และ (๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี โดยจะต้องมีความสอดคล้องและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามล าดับ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเสนอแผนฯ มายังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับที่  ๓ เ พ่ือเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายป ีเพ่ือเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ ๓  
ที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑.๒ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 
โดยเห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ส านักงานฯ 
เสนอ และมอบหมายส านักงานฯ พิจารณาก ากับการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้
เกิดการถ่ายทอดระดับของแผนทั้ง ๓ ระดับอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นชอบให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เร่งรัดด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ  
และแผนปฏิบัติการ ตามล าดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้ชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่ายทอด
เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งน าเข้าแผนในระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  



๔.๓-๒ 

(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : eMENSCR) ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติ
การด้าน... ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบได้ ดังนี้  

๑.๒.๑ การถ่ายระดับแผนระดับที่ ๑ และ ๒ แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๒.๒ ความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

แผนปฏิบัติการด้าน... คือเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based) ที่มีการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ หน่วยงาน ที่จัดท าขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด และในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 
หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) 

๑) กรณีมีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผน ให้ด ำเนินกำรจัดท ำตำมขั้นตอนของกฎหมำย 

๒) กรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนฯ และแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทฯ 
และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมในรายละเอียด จะต้องมี 
เหตุจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ โดยหากไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยแผนต้องเป็นประเด็นการพัฒนา 
ที่ส าคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ไม่ใช่การ
ด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ โดยต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน 
ที ่เกี ่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้น  เพ่ือพิจารณาควบรวมเป็น 
แผนเดียวกัน หรือ จัดท าในรูปแบบแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม หรือ ไม่ต้อง
จัดท าแผน 

๑.๒.๓ ระยะเวลาการด าเนินงานของแผนฯ  ต้องมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของ 
แผนแม่บทฯ เพ่ือให้การติดตามประเมินผลสามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกัน 
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะแรกเป็นการด าเนินการระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

๑.๒.๔ การก าหนดชื่อ แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อไว้ 
อย่างชัดเจน ต้องก าหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)  

๑.๒.๕ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี เพ่ือเป็นแผนระดับ
ที่ ๓ หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับ
ที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 

 

 



๔.๓-๓ 

๒. ข้อเท็จจริง 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...  
ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ปรากฏเป็นข้อมูลในระบบ eMENSCR และจากการผลการพิจารณา
กลั่นกรองแผนของส านักงานฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๗๔ ฉบับ โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้  

๒.๑ แผนที่มีการประกาศใช้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และยังมีผลบังคับใช้ 
รวมจ านวน ๕๙ ฉบับ  

๒.๒ แผนที่มีการประกาศใช้หลังมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นแผน 
ที่หน่วยงานเสนอมายังส านักงานฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ 
เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี รวม ๑๑๕ แผน ทั้งนี้ เป็นแผนระดับ 
ที่ ๓ ที่เสนอมายังส านักงานฯ ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมจ านวน 
๒๔ ฉบับ ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ แผนที่อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ และอยู่ระหว่างแจ้งกลับ
หน่วยงานเพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ 
และตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) จ านวน ๓๐ 
ฉบับ 

๒.๒.๒ แผนที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ และแจ้งผลไปยังหน่วยงานเจ้าของ
แผน เพ่ือด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จ านวน ๗๑ ฉบับ 

๒.๒.๓ แผนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดท าของหน่วยงาน จ านวน ๑๔ ฉบับ 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๓) 

๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ  

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานข้อมูลแผนระดับ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ส านักงานฯ 
ได้ด าเนินการรวบรวมในช่วง (๑) ก่อนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๐) (๒) ช่วงระหว่างหลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ (๓) หลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ส านักงานฯ  
มีข้อสังเกตที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ ความทับซ้อนของประเด็นการพัฒนาระหว่างแผน มีหลายแผนที่เป็นประเด็นการพัฒนาที่มี 
ความทับซ้อนกัน ซึ่งมีทั้งที่ (๑) จัดท าโดยหน่วยงานเดียวกัน อาทิ แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย 
ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษา 
และวัฒนธรรมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยกระทรวงแรงงาน  
และ (๒) จัดท าโดยต่างหน่วยงาน อาทิ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่  ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยกระทรวงศึกษาธิการ  

๓.๒ กลไกการจัดท าแผนอ่ืน ๆ ที่มีระดับต่ ากว่าพระราชกฤษฎีกา ที่ผ่านมามีหลายแผนที่จัดท าขึ้น
โดยกลไกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดท าโดยบทบัญญัติของกฎหมาย อาทิ มติคณะรัฐมนตรี  
มติคณะกรรมการระดับชาติ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และระเบียบส านัก



๔.๓-๔ 

นายกรัฐมนตรี เช่น  นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด และร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ เป็นต้น  

๓.๓ การก าหนดชื่อ มีบางแผนที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้แผนใช้ชื่อเฉพาะ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่
มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อไว้อย่างชัดเจน ต้องก าหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการ 
ด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....) ดังนั้น การใช้ชื่อแผนอ่ืนใด อาทิ แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท  
ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เช่น ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เมืองเก่าน่าน ขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

๓.๔ ระยะเวลาด าเนินการของแผน มีหลายแผนที่มีห้วงระยะเวลาการด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
ห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดเป็น ๔ ห้วง ห้วงละ ๕ ปี อาทิ ระยะ ๓ ป ี
ระยะ ๔ ปี ระยะ ๘ ปี เช่น แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที ่ด ิน  พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗  
โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เมืองโบราณอู่ทอง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น  
ซึ่งอาจจะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนดังกล่าวต้องมีการทบทวนแผน 
ให้มีความสอดคล้องกับทบทวนประเด็นแผนแม่บทฯ และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ส านักงานฯ 
จะด าเนินการทุก ๆ ๕ ปี 

๔. ข้อเสนอแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...  

แผนปฏิบัติการ… เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล (causal relationship : XYZ) ส านักงานฯ จึงขอเสนอแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้าน... เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

๔.๑  หลักการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…  

๔.๑.๑ คงยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้มีแผน ๓ ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น 
การพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยต้องถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติในแผน
ระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (๑) แผนปฏิบัติการ



๔.๓-๕ 

ด้าน... และ (๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี ทั้งนี้ ทุกแผนอ่ืนใดที่จัดท า
โดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ตามที่ได้ระบุข้างต้น ให้เป็น
แผนระดับท่ี ๓ ทั้งหมด  

๔.๑.๒ แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue based) ที่ไม่ใช่การ
ด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี โดยต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (action plan) ซึ ่งต้องมี
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด  
ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… เพ่ือไม่ให้มี
จ านวนแผนที่มากเกินความจ าเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ทั้งนี้ ต้องพิจารณาแผนปฏิบัติ 
การด้านที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดท าขึ้นร่วมด้วย เพ่ือพิจารณาความจ าเป็น
ของการจัดท าแผน และ/หรือ การควบรวมเป็นแผนเดียวกัน และ/หรือ การยกเลิก 
การจัดท าแผน 

๔.๑.๓ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี เพ่ือเป็นแผนระดับ 
ที่ ๓ หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับ 
ที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔.๒ ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...  

๔.๒.๑ กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนก่อนการ
ประกาศใช้ ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนตามกฎหมาย และเสนอแผนให้ส านักงานฯ
พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ตามข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย  

๔.๒.๒ กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน ให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน… ซึ่งหากพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดท า ให้ด าเนินการตามที่เหมาะสม 
ดังนี้   

๑) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท าแผนตามกฎหมาย เสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง 
ตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการ
พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานจัดส่ง
แผนให้ส านักงานฯ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อที่
ส านักงานฯ จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 



๔.๓-๖ 

๔.๒.๓ กรณีที่ เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร  อาทิ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ และอื่น ๆ  ให้หน่วยงาน
รักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ 
โดยการจัดท าแผนจะต้องมีเหตุจ าเป็น ซึ่งหากไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยแผนต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะ 
เป็นภารกิจปกติ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามที่เหมาะสม ดังนี้   

๑) กรณีที่หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… พิจารณาแล้ว เห็นควรยังมี
ความจ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ ให้ด าเนินการจัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผน 
อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 
ทั้งนี้ เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติแผนแล้ว ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR ตามที่
ส านักงานฯ ก าหนด แล้วถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน โดยไม่จ าเป็นต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดยส านักงานฯ จะได้รวบรวมและเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น
เรื่องเพ่ือทราบโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดวิธีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี     

๒) กรณีที่ หน่ วยงานที่ ด า เนิ นการจั ดท าแผนปฏิบั ติ ก ารด้ าน … พิจารณาแล้ ว  
หากจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ให้ด าเนินการ
ตามข้อ ๔.๑.๑ กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แผนก่อนการประกาศใช้ หรือ ข้อ ๔.๑.๒ ข้อ ๑) กรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้
จัดท าแผน แต่หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

๓) การด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ให้น าไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๔.๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน…  

๔.๓.๑ เนื้อหาของแผน ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนโดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อย
ตามองค์ประกอบและหลักเกณฑก์ารจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ส านักงานฯ ก าหนด  

๔.๓.๒ ระยะเวลาการด าเนินงานของแผน ทุกแผนปฏิบัติการด้าน… สามารถมีกรอบระยะเวลา
ของแผนฯ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเด็นพัฒนาได้ แต่ต้องมีช่วงเวลาของการด าเนินการ 
ที่เป็นรูปธรรม ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ ที่สอดคล้อง
กับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดเป็นห้วงละ ๕ ปี ได้แก่ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
๒๕๗๑-๒๕๗๕ และ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ เพ่ือให้การด าเนินการและการติดตามประเมินผล
สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม  

๔.๓.๓ ชื่อของแผน แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อไว้อย่าง
ชัดเจน ต้องก าหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)”  

 

 



๔.๓-๗ 

๔.๔ กระบวนการภายหลังจากที่แผนได้รับการประกาศใช้ 

๔.๔.๑ การน าเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ประกาศใช้แล้วในระบบ eMENSCR ให้ทุกหน่วยงาน
น าทุกแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ประกาศใช้แล้ว เข้าระบบ eMENSCR ตามหลักเกณฑ์การที่
ส านักงานฯ ก าหนด ทั้งนี้ รวมไปถึงแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี รวมทั้งรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีด้วย 

๔.๔.๒ การปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน… ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และ/หรือแผนระดับที่ ๒ 
ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป และจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงหรือทบทวนแผนระดับที่  ๑ และ/หรือแผนระดับที่ ๒ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนด าเนินการทบทวน/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการด้าน... ให้มีความสอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) ต่อไป 

๔.๕ การขอยกเว้นการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอแผนปฏิบัติ
การด้าน… ตามกระบวนการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แจ้งส่งแผนดังกล่าวให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมต่อการยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกครั้ง  

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ตามข้อ ๔ ที่ส านักงานฯ เสนอ  

๕.๒ มอบหมายให้ส านักงานฯ น าเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
            
            
            
            
             



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๓ 
รายชื่อแผนระดับที่ ๓ 

 



ล ำดบั แผนระดบัที ่3 ก่อน 4 ธ.ค. 2560 หน่วยงำนเจ้ำของแผน
1 แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558-2563 กระทรวงกลาโหม
2 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที ่3 (ปี 2560-2564) กระทรวงการคลัง
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) กระทรวงการคลัง

4 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที ่3 พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงการคลัง
5 แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงการคลัง
6 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงการคลัง
7 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community 2025 Blueprint) กระทรวงการต่างประเทศ
8 แผนงานเพือ่ด าเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน - แคนาดา ด้านการค้า และการลงทุน ปี 2016 - 2020 (2016 - 2020 

 Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment)
กระทรวงการต่างประเทศ

9 แผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน 2017-2020 กระทรวงการต่างประเทศ
10 แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงการต่างประเทศ

11 แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่วโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand) กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่6 พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
13 ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559-2563 และ ยุทธศาสตร์ชา ปี 2559-2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 แผนแม่บทเพือ่พัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17 แผนแม่บทการจัดรูปทีดิ่น พ.ศ. 2560 - 2579 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18 แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที ่3 พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.  แผนทีม่กีำรประกำศใช้ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ และยังมผีลบังคับใช ้รวมจ านวน ๕๙ ฉบับ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



ล ำดบั แผนระดบัที ่3 ก่อน 4 ธ.ค. 2560 หน่วยงำนเจ้ำของแผน
19 แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ าล้านช้าง -  แม่น้ าโขง ค.ศ. 2015 - 2025 และการด าเนินงานเบือ้งต้น

โครงการปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง - แม่น้ าโขง
กระทรวงคมนาคม

20 แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงปี พ.ศ.
 2560-2564

กระทรวงคมนาคม

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในภาคขนส่งส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงคมนาคม
22 ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557-2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
23 แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
24 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
25 แผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ส าหรับปี ค.ศ. 2016 - 2025 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
26 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
27 แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
28 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 -2564 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
29 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
30 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพืน้ทีภู่ทับเบิก พ.ศ. 2560 - 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย ระยะ 20 ปี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
33 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝ่ิน ยาเสพติดและความมั่นคงพืน้ทีอ่ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564
กระทรวงยุติธรรม

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงแรงงาน
35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวงแรงงาน
36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ปี พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงแรงงาน
37 แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 กระทรวงแรงงาน
38 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงวัฒนธรรม
39 นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงวัฒนธรรม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



ล ำดบั แผนระดบัที ่3 ก่อน 4 ธ.ค. 2560 หน่วยงำนเจ้ำของแผน
40 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2559-2564) กระทรวงวัฒนธรรม
41 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงวัฒนธรรม
42 แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพือ่ความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (Plan of Action for ASEAN - China 

Education Cooperation 2017 - 2020)
กระทรวงศึกษาธิการ

43 แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 กระทรวงสาธารณสุข
44 กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงสาธารณสุข
45 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี พ.ศ. 2559-2568 กระทรวงสาธารณสุข
46 ยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2559-2568) กระทรวงสาธารณสุข
48 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ส าหรับช่วงปี 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
49 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข
50 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
51 แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข
52 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 กระทรวงสาธารณสุข
53 แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ (เปล่ียนชื่อเป็น แผนปฏิบัติการระดับชาติ พ.ศ.2560 -2564) กระทรวงสาธารณสุข
54 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี กระทรวงสาธารณสุข
55 กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า กระทรวงอุตสาหกรรม
56 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) กระทรวงอุตสาหกรรม
57 แผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2561 - 2564) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
58 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
59 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วันที่ (เรือ่งเข้า)

เลขที่หนังสือ

1 4 ม.ค. 61
กต 0206/13934

ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)

กระทรวงการต่างประเทศ

2 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3 20 มี.ค.63
พณ 0912/1314

ร่างแผนพัฒนาพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) คณะกรรมการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

4 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้า้ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

ร่างยทุธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ส้านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

6 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

ร่างแผนกลยทุธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยัและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)

ส้านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

7 19 เม.ย. 61    
สธ 1010.5/1304

ร่างกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579)

กระทรวงสาธารณสุข

8 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573) กระทรวงสาธารณสุข

9 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนที่น้าทางการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561-2565 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส้านักงาน ป.ป.ท.)

๒. แผนทีม่กีารประกาศใชห้ลังมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

๒.๑ แผนทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ และอยู่ระหว่างแจ้งกลับหน่วยงานเพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงความสอดคล้องกับแผนระดบัที ่๑ แผนระดบัที ่๒ และ
ตามหลักการความสัมพันธเ์ชงิเหตแุละผล (Causal Relationship: XYZ) จ านวน ๓๐ ฉบับ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วันที่ (เรือ่งเข้า)

เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

11 27 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจดัต้ังสนามบินพาณิชยข์องประเทศ ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

12 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

ร่างแผนแม่บทการจดัการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) กระทรวงสาธารณสุข
(คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายทุธศาสตร์การ

จดัการสารเคมี)

13 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

ร่างแผนการจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตาม พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข

14 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580) ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

15 17 ธันวาคม 2562
 ที่ ทส 1007.2/3112

แผนปฏิบัติการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 รายสาขา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

16 5 ก.พ. 62
ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

17 6 ม.ีค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนยค์มนาคมพหลโยธิน (Integrated Master Plan Development at 
Phahonyothin Transport Center)

กระทรวงคมนาคม

18 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. 2561 -2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

19 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

แผนปฏิบัติการด้านการจดัการน้า้เสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย
 (องค์การจดัการน้า้เสีย)

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจดัการน้า้เสีย)

20 23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด อว 6201/ว2343

(ร่าง) นโยบายและยทุธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วันที่ (เรือ่งเข้า)

เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

21 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนที่น้าทางลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

22  13 ก.พ. 63
คค 0808.2/1202

แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2562-2576) กระทรวงคมนาคม

23 20 มี.ค.63
พณ 0912.4/1314

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) คณะกรรมการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

24 24 ก.พ. 63
กษ 0518/813

แผนการบริหารจดัการประมงทะเลประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 15 ก.ย. 2563  
สพร 2563/2678

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)

26 26 มิ.ย. 63
สธ 0211/2394

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข พ.ศ. 2563
 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข

27 19 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด วธ 0602/กท 95

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงวัฒนธรรม

28 20 ก.ค. 63
ด่วนที่สุด รภ 0004/1062

(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา

29 3 ก.ย. 63
ด่วนที่สุด สธ 1009.6/3326

(ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 กระทรวงสาธารณสุข

30 6 ส.ค. 2563  
ปช 0032/0140

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ส้านักงาน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื

1 10 ม.ค. 61 
ทส 0518/101

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 
2560-2564)

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

3 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิัติการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5 26 ม.ค. 61
พม 0302/1119

ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข

7 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

8 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

แผนยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

10 27 ก.พ. 61 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม

11      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

๒.๒ แผนที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ และแจ้งผลไปยังหน่วยงานเจ้าของแผน เพ่ือด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จ านวน ๗๑ ฉบบั

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

12 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

ร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

13 8 มี.ค. 61
 รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขบัเคล่ือนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก กระทรวงแรงงาน

14 26 มี.ค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏบิัติการการพัฒนาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิจงัหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563) กระทรวงสาธารณสุข

15 29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านชา่งอากาศยานเพื่อเขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี

16 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด สธ 0805.3/1168

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงสาธารณสุข

17 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏบิัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามขอ้ตกลงยอมรับร่วม
ส าหรับรายงานการศึกษาชวีสมมูลของผลิตภณัฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข

18 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579  แผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) ปี 2560 – 2564 และแผนปฏบิัติการโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบับปรับปรุง
และขยายระยะเวลาด าเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566)

     กระทรวงศึกษาธิการ      
โดย สสวท.

19 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏบิัติการของนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5
 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 8 พ.ค. 61
สวช 377

ร่างแผนยทุธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข

21 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

22 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม

23 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง 

24 8 มิ.ย. 61 
ด่วนที่สุด รง 206.1/1671

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน

25 15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870

ร่างยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธิการ

27    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏบิัติการด้านการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน

28 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2562 - 2565)

คณะกรรมการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ

29 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) กระทรวงสาธารณสุข

30 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏบิัติการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม
 พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุข

31 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

ร่างแผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์บ้านป่าเกีย๊ะ ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย 
จงัหวัดเชยีงราย (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข

32 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

33 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ

34 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

แผนผู้สูงอายแุห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรังปรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

35 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

แผนปฏบิัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

36 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชงิกลยทุธ์เพื่อการไปสู่ดิจทิัลไทยแลนด์ ส านักงาน ก.พ.

37 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

ร่างแผนปฏบิัติการด้านการสร้างเสริมกจิการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

38 6 ม.ค. 63
สธ 0209.05/39

ยทุธศาสตร์การจดัต้ังศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์สถาบันทางการแพทย ์และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ปี)

กระทรวงสาธารณสุข

39 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

แผนปฏบิัติการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภยัเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 -
 2565) : กมัพูชา จนี สปป.ลาว ไทย เวียดนาม

กระทรวงยติุธรรม

40 12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 10900

ร่างแผนปฏบิัติการการจดัการมูลฝอยติดเชือ้ (พ.ศ. 2562-2564) กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

41 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงขา่ยทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ กระทรวงคมนาคม

42 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

43 12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ยธ 0411/668

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) กระทรวงยติุธรรม

44 28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเขา้สู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ.

45 1 มี.ค. 62
สธ 0209.02/658

ร่างแผนปฏบิัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) กระทรวงสาธารณสุข

46 7 มี.ค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏบิัติการบูรณาการจโีนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

47 20 มี.ค. 62
พน 0100/85

แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

48 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏบิัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan) เพื่อขบัเคล่ือนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กระทรวงคมนาคม

49 19 ก.ย. 2562
นร 0403 (กร 2)/8986

ร่างแผนการส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2566) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์

50 17 มิ.ย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงสาธารณสุข

51 18 มิ.ย. 62
นร. 0107/774

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565  และ 
(ร่าง) แผนปฏบิัติการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562-2565

ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี

52 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

(ร่าง) แผนปฏบิัติการด้านการจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

53 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

54 30 ก.ย. ๖๒
ด่วนที่สุด อก 0804/7398

แผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562-2571 กระทรวงอตุสาหกรรม

55 27 พ.ย. 62
พน 0100/478

แผนยทุธศาสตร์การก ากบักจิการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และแผนการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจา่ย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

56 26 ธ.ค 62 
ทส 1009.2/3193

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2580 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

57 19 ธ.ค. 62
ศธ 0302/4202

(ร่าง) แผนขบัเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏบิัติ พ.ศ. 2562 - 2565 กระทรวงศึกษาธิการ

58 9 ม.ค. 63
ศธ 0302/66

(ร่าง) แผนปฏบิัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชพีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการ
พัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

59 13  ม.ค. 63
ด่วนที่สุด พม 0402/473

แผนปฏบิัติการด้านผู้สูงอาย ุระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

60 24 ม.ค. 63
 ยธ 1005/373

นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏบิัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565 กระทรวงยติุธรรม

61 13 ก.พ. 63
ยธ 1122/2999

แผนปฏบิัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงยติุธรรม

62 2 มี.ค. 63
นร 0111/346

แผนปฏบิัติการบูรณาการขบัเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2564 - 2565)

ส านักนายกรัฐมนตรี
(มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)

63 22 เม.ย. 63
 สธ 0407.5/1486

แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 
2565

กระทรวงสาธารณสุข

64 27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด อว 0222.2/4725

(ร่าง) แผนด้านการอดุมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

65 19 มิ.ย. 63
สช.สย. 0686/2563

ร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2570 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

66 19 พ.ค. 63
พม 0304/6544

ร่างแผนปฏบิัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่วกบัอสีปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 - 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

67 20 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด นร 0220.02/1237

(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

68 11 มิ.ย. 63
พม 0605/7867

ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

69 ๓ พ.ค. ๖๒ 
ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๑๕๕

แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

70 1 ต.ค. 62 
ด่วนที่สุด นร 1107/5778

แผนปฏบิัติการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติ "การแกไ้ขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

71 6 ส.ค. 63
พม 0503/11030

(ร่าง) แผนปฏบิัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



ล ำดับ ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551

2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570) ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มี

3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ -
 ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม

ไม่มี

4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่มี

5 แผนพัฒนารัฐวิสาหกจิ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ
กระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากบัดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2562

6 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์

ไม่มี

7 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2553

8 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2563
 – 2565

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

ไม่มี

9 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มี

๒.๓ แผนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำและมำยังไมส่่งมำยังส ำนักงำนฯ เพ่ือเขำ้สู่กำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมขั้นตอน จ ำนวน ๑๔ ฉบับ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



ล ำดับ ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
10 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

11 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓



ล ำดับ ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
12 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเกา่น่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

13 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

14 แผนปฏิบัติการด้านการจดัการน้ าเสีย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย

ไม่มี

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
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