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ยุทธศาสตร์ชาติ
กุมภาพันธ์ 2564
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ 2564
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ภาพรวมการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565)
ปูพื้นเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ

การเตรียมความพร้อม
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ประกาศใช้

แนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญคือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประกาศใช้

• การจาแนกแผนออกเป็น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
(2561 - 2580) (2561 - 2580)
3 ระดับ
• วิเคราะห์สถานการณ์การ เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อยกร่าง พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 2563 - 2564

ปีงบประมาณ 2562

ธันวาคม 2560

มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

ตุลาคม 2561

เมษายน 2562

2565

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565

โครงการสาคัญปี 2565
โครงการสาคัญที่มีความ
เร่งด่วน

แผนงานบูรณาการ

มติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563
รายงานสรุปผล
การประชุมเชิง
เห็
นชอบโครงการสาคัญ 571 โครงการ
การดาเนินการ
ปฏิบัติการ 3 ครั้ง
• แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
เรื่องการขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ชาติ
มติ ค.ร.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประจ
าปี
2562
ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ • (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) อยู่ระหว่าง
(เล่มแรก)
ไปสู่การปฏิบัติ
การประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยสานักงานฯ ได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ

ธันวาคม 2562

การดาเนินการที่ผ่านมา
กุมภาพันธ์ 2564

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ
2561

ปีงบประมาณ

เรียบร้อยแล้ว โดยวุฒิสภารับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
และสภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2563 มีนาคม 2563 เมษายน
2563
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พฤษภาคม กันยายน
2563
2563

ธันวาคม 2563

2565

2570

การดาเนินการต่อไป
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่าง ๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน
ม า ต ร า 1 4 2 ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ ต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนพัฒนาต่าง ๆ
มาตรา 162 คณะรั ฐ มนตรี ที่ จ ะเข้ า
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลง
นโยบายต่ อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อ ง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ
กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3

แผนแม่บบทท
แผนแม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้
ยุทธศาสตร์
แผนแม่
บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยชาติ
ุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการด้าน
...

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ
(ราย 5 ปี และ ปี)

นโยบายและ
แผนระดับชาติ
ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ

แผน
อื่น ๆ

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน …
ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน...
แผนพัฒนา... หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ
ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
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หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยมี หน้ า ที่ ดํ า เนิ นการเพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)*
• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง การจั ด ทํ างบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)*
• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)*
• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

*พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ
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5

กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

Policy
Advocacy

Policy
Formulation

1 ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์
2 ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ให้
สอดคล้ องกับ ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สํ าคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน

3 จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ที่ มี
เป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ประเทศไทย ประเด็ น การพั ฒ นาประเทศที่ สํ า คั ญ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ

4 จัดทาโครงการและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
Policy
Implementation

Policy
Monitor and
Evaluation
กุมภาพันธ์ 2564
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และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ผ่ า นแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ โดยมุ่ ง เน้ น การ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลความส าเร็จ ของ

นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ
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ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ

สถานการณ์ ภายนอก - ภายในประเทศ

ภายในประเทศ

ความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ
เป็นข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์

โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยทางานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี
ปัญหาเชิงคุณภาพ

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน
จากประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อจากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจาเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดี

ภายนอกประเทศ
กระแสโลกาภิวัตน์
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สินค้าและบริการ
กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์รวมอานาจ
ทางเศรษฐกิจย้าย
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ราคาน้ามันมีความ
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร
ของโลก

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื้นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ

กุมภาพันธ์ 2564
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กุมภาพันธ์ 2564
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กุมภาพันธ์ 2564
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กุมภาพันธ์ 2564
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กุมภาพันธ์ 2564
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กุมภาพันธ์ 2564
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กุมภาพันธ์ 2564
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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ภาพรวมความเชื
่อมโยงของแผน
การขับเคลื่อนยุ
ทธศาสตร์ช3าติระดั
ผ่าบนแผนสามระดับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทฯ

แผนระดับ 3

แผนปฏิบัติการ (ด้าน)

แผนปฏิบัติราชการ

- กฎหมายกาหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ทางานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
- มีความจาเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บทให้มี
ขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

(หน่วยงาน)

ติดตาม/ประเมินผล

งบประมาณ
Flagship
projects

ดําเนินการ

eMENSCR
กุมภาพันธ์ 2564
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่
มี ค วามบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่ มีความซ้าซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

เกี่ยวข้องโดยตรง
กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

มีส่วนสนับสนุน

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิ ัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าํ ทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

18

วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 28
ตัวอย่างการกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา - ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 55
รวม เป็นร้อยละ 25
- ผู้ ป ระกอบการยุค ใหม่ มี บทบาทต่ อ - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ
ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน
2570
GDP รวม เป็นร้อยละ 50
- 3
2575
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดั ช นี ก า ร พั ฒ น า ค น 0 . 8 2
คะแนน

2566 2
2570

พฤศจิกายน 2563

2561
2565

1

2576 4
2580

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 30
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มบี ทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน
19
nscr.nesdc.go.th
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ความเชื
่อมโยงของแผนแม่
บทฯบและยุ
ทธศาสตร์
ชาติ ชาติ
ความเชื
่อมโยงของแผนแม่
ทฯ และยุ
ทธศาสตร์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...

แผนแม่บทย่อย ……
เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี
แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด

แผนแม่บทย่อย ……

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

แผนแม่บทย่อย ……

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี
แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

nscr.nesdc.go.th

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี
แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

23

85

แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

37

140

เป้าหมายประเด็น

39
ตัวชี้วัด

เป้าหมายย่อย

163

ตัวชี้วัด
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1. ประเด็นความมั่นคง
การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อสร้า งความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กําหนด สังคมมี
ความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

สถานการณ์

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อยู่ในลําดับ
อยู่ในลําดับ
อยู่ในลําดับ
อยู่ในลําดับ
๑ ใน ๕๕ ของโลก
๑ ใน ๔๕ ของโลก
๑ ใน ๓๕ ของโลก
๑ ใน ๒๕ ของโลก
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของ ธนาคารโลก
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ได้รับการประเมิน
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย

ที่มา : World Happiness Report 2018

เป้าหมาย

ที่มา : Institute for Economics & Peace.
Global Peace Index 2018

(ปี ๖๑ - ๖๕)
-

๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
-

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐
(ปี ๗๖ - ๘๐)
-

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทําค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดดําเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
การพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปัญหาความมัน่ คงที่มอี ยู่ในปัจจุบนั (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบนั
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผล
ส่งผลกระทบ
ส่งผลกระทบ
กระทบ
ต่อการบริหารประเทศ
ต่อการบริหารประเทศ
ต่อการบริหารประเทศ
ภาคใต้มคี วามสงบสุข ร่มเย็น
ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบนั
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ
สถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย (กอ.รมน. เก็บข้อมูล)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี
เหตุการณ์ความรุนแรงยุติ
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทุก
ภายในปี ๒๕๗๐
ทุกกรณี
กรณี
ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ ยกระดับขีดความสามารถหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการ
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอด
ถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่
ประเทศไทยมีสิท ธิอ ธิป ไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนด

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบตั ไิ ด้จริง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่ คง
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

การบูร ณาการความร่วมมือ ด้า นความมั่ น คงกับ อาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความ
พร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหาอานาจและประเทศที่มคี วามสาคัญทางยุทธศาสตร์
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิ าคเอเชีย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
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2. ประเด็น การต่างประเทศ
การดําเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้
เล่นสําคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความ ก้าวหน้าในทุก ๆ
ด้า นของไทยและเป็น ประโยชน์ต่ อ การพั ฒ นาประชาคมโลกโดยรวม ดัง นั้น แผนแม่บ ทประเด็ นการ
ต่างประเทศ จึงได้กําหนดกรอบนโยบายต่า งประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการ และเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ
“การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น มีมาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก”

เป้าหมาย

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

Y2

Y1

X

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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(ปี ๖๖ - ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ความร่วมมือด้านความมั่น คงระหว่างประเทศ มุ่งเสริม สร้า งความมั่นคงของไทยและเสถีย รภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ทุกมิติ
และเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การ
ต่างประเทศไทยยังจะต้องดําเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อ
ลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและประเทศ
ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยจะสามารถหลุดพ้น
จาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” พัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทองของการ
ที่เอเชียจะขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์
ของไทย ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและ
การบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศ
จากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล
ไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
กาหนดมาตรฐานสากล
ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก การส่งเสริมสถานะและอํานาจ
แบบนุ่มนวลของไทย
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น
ระดับความสาเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยใน
สากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย
ในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ

การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ การทํางานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจสําคัญ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานด้านต่างประเทศ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความ
มมือกับต่างประเทศในทุ
ติ ่อนการต่างประเทศในทุกมิติ
ระดับความร่วมมือระหว่างส่ร่ววนราชการไทยเพื
่อพัฒนา/ขักบมิเคลื
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทย
ในต่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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๕.3.ประเด็
น การท่
องเที่ยว
ประเด็
น การเกษตร
เกษตรอัตลักษณ์พื้ นถิ่ น ส่งเสริมและพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ที่มีเอกลั กษณ์ เฉพาะถิ่น ด้ วยการประยุ กต์ใ ช้ภู มิปั ญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สถานการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗-๑๑
ล้านล้านบาท

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการ
เกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

เกษตรปลอดภั ย พั ฒนาคุ ณภาพมาตรฐานและระบบการรั บรองความปลอดภั ยในระดับ ต่ างๆ รวมถึ งการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๒.ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

เป้าหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

ที่มา : จากการคํานวณโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สศช.
หมายเหตุ *แผนฯ ๑๑ เฉลี่ยปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
3.8
3

3

Y2

3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร

ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐

ปี ๗๑ - ๗๕

ปี ๗๖ - ๘๐

ช่วงปี

ร้อยละ

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

กุมภาพันธ์ 2564

1.2

1.2

1.3

1

ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ดัชนีระดับดี
ดัชนีระดับดีมาก
ดัชนีระดับดีมาก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

Y1
X

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนําไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปร
รูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๘
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น
จานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ
และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ตลอดจนให้ความสําคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ปี ๖๑ - ๖๕

ปี ๖๖ - ๗๐

ช่วงปี

ปี ๗๑ - ๗๕

ปี ๗๖ - ๘๐

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓
ขยายตัวร้อยละ ๔
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๖
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สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม
พัฒ นาระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศการเกษตรและระบบติด ตาม เฝ้า ระวั งและเตื อ นภั ย สิ นค้ า เกษตรให้ทั น กั บ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๐
วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕
วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕
วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕
วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๔๐
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4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุต สาหกรรมและบริการทางการแพทย์ค รบวงจร เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่
กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพในทุก มิ ติ แ ละสร้ างอุ ต สาหกรรม
การแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕
อุต สาหกรรมและบริก ารดิจิทัล ข้อ มูล และปัญ ญาประดิษ ฐ์ ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้

สถานการณ์

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1
X

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้
ความสํ า คัญ กั บการสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ม จากวั ตถุ ดิ บชี ว ภาพที่เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อ มและการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

กุมภาพันธ์ 2564

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๔๐
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๒๕
๑ ใน ๒๐
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสาย
การบินของประเทศพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
(เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑
ร้อยละ ๑
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๔

nscr.nesdc.go.th

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
Tier ๔
Tier ๓
Tier ๒
Tier ๒
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการนําเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุน
ผู้ประกอบการตามระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัส
เตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การพัฒนาระบบนิเ วศอุตสาหกรรมและบริก ารแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่ม
ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารไทยตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า มี ก าร
คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์สําหรับภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กําหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากร
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุต สาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและจัดให้มีแผนพัฒนากําลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๖๐
อันดับที่ ๕๕
อันดับที่ ๕๐
อันดับที่ ๔๕
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึ้น
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม
ในอนาคต
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๔๕
อันดับที่ ๔๐
อันดับที่ ๓๕
อันดับที่ ๓๐
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5. ประเด็น การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

สถานการณ์
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ปี ๒๕๖๐

เป้าหมาย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒
ขยายตัวร้อยละ ๑๕
ขยายตัวร้อยละ ๒๐
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๕ เมือง
๑๕ เมือง
๒๕ เมือง
๓๐ เมือง
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๗
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒

ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report
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๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1
X

รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๗
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๒ ท่าเรือ

จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
๔ ท่าเรือ
๖ ท่าเรือ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๘ ท่าเรือ

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทํากิจกรรมต่างๆ

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ํา และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อน

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕

อัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ
อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี ICCA
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๒๓
๑ ใน ๒๐
๑ ใน ๑๘
๑ ใน ๑๕

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๘
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๘
อันดับที่ ๗
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

กุมภาพันธ์ 2564

การท่องเที่ยวสาราญทางน้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว
ไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ําสําคัญ

nscr.nesdc.go.th

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๑ ใน ๗๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๑ ใน ๖๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ใน ๖๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๕๕

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้า โดย TTCI
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๕๐
๑ ใน ๔๕
๑ ใน ๔๐
๑ ใน ๓๕
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๑๑๐
๑ ใน ๑๐๐
๑ ใน ๙๐
๑ ใน ๘๐
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6. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาติ สศช. ปี ๒๕๕๙

เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมี ขี ดความสามารถในการแข่ งขั นสู งขึ้ น เกิ ดศู นย์ กลางความเจริ ญทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ เพื่ อ กระจายความเจริ ญ ทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เวศ รวมทั้ งผั ง พื้ นที่ อนุ รั ก ษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี
๓. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

Y2

Y1
X

สัดส่วน
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การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยจัดทําและพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ
ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทํา
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทําผังเมืองและ
ชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทําแผนผังพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ การจั ด ทํ า ผั ง พื้น ที่ อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัด เมืองอุต สาหกรรมเชิงนิเวศ การจัด ทํา ผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
องค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย
-

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมิ
นิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลด
ความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยแบ่งการพัฒนา
เมื อ งออกเป็ น ๒ รู ป แบบ ได้ แ ก่ (๑) เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เน้ น พัฒ นาเมื อ ง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่า
เมื อ งขนาดใหญ่ ใ นระดั บ นานาชาติ มี ค วามน่ า อยู่ และมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การบริการสําหรับพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

สถานการณ์

๖ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก สงขลา
ภูเก็ต)

-

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน
จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จานวนเมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการพัฒนา
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
๗ เมือง (เชียงราย
๗ เมือง (สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
น่าน อุดรธานี
พระนครศรีอยุธยา
อุบลราชธานี บุรีรัมย์
พิษณุโลก นครราชสีมา
นครสวรรค์ สระบุรี)
หนองคาย และมุกดาหาร)
จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๔ เมือง
๔ เมือง
๕ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น สงขลา
ภูเก็ต)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
-
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(ปี ๗๖ – ๘๐)
๖ เมือง (ร้อยเอ็ด
สกลนคร กระบี่
ยะลา ราชบุรี และ
ลําปาง)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๔ เมือง

(ปี ๖๑ – ๖๕)
๕ เมือง (กรุงเทพ
และปริมณฑล
เชียงใหม่ ขอนแก่น
สงขลา ภูเก็ต)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑๒ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ และ ๒)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑๙ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ –๓ )

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๒๕ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ – ๔)

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและ
ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยใน
๓ จังหวัด
ของ ๑ ภาค

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
ใน ๓ จังหวัด
ของ ๒ ภาค

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
ใน ๖ จังหวัด
ของ ๒ ภาค

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นอีกอย่าง
น้อยใน ๖ จังหวัด
ของ ๒ ภาค
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7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
สถานการณ์

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย

โครงสร้างพื้น ฐานด้านพลังงาน จัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานให้รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยสถาบัน IMD
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อจีดีพี ข้อมูลจาก สศช.
อันดับด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ โดย ธนาคารโลก

เป้าหมาย

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการ
เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิส ติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพั ฒนากระบวนการและการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขนึ้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

กุมภาพันธ์ 2564
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8. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นและความ
ถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

สถานการณ์

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๕
ขยายตัวร้อยละ ๒๒
ขยายตัวร้อยละ ๒๕

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขนึ้
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๓๖
อันดับที่ ๑ ใน ๓๐
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความ
เสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่
สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

เป้าหมาย

ที่มา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
Y2

Y1

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพิ่มขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒
ขยายตัวร้อยละ ๑๔
ขยายตัวร้อยละ ๑๖

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสําคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนําที่คํานึงถึงความต้องการของ
ตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสําหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสําหรับกลุ่มเฉพาะ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๕ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐

X

การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่
เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อ ง เพื่ อส่งเสริม การเข้า ถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อ มูลในการสร้า งโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่า ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน ยกระดับบริการและโครงสร้า งพื้นฐานทางคุณภาพให้
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑๕
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๑๐
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9. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์
ผลคะแนนเฉลี่ยโลกระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และคะแนนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
country
World
Singapore

๒๕๖๑
๒๕๖๐
๗๖.๖๑
๗๗.๐๓๓
๙๘.๕๕๓
๙๙.๔๘๘
(๓)
(๓)
Malaysia
๘๕.๑๗๔
๘๓.๕๓๐
(๒๒)
(๒๔)
Thailand
๗๙.๔๕๐
๘๐.๐๙๕
(๓๐)
(๒๗)
ที่มา : Thailand Management Association (TMA)

๒๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๗๓.๒๖๗
๖๙.๒๒๘
๖๔.๗๖๒
๙๗.๖๔๙
๙๔.๙๕๐
๙๐.๙๖๖
(๔)
(๓)
(๓)
๘๓.๐๔๘
๘๔.๑๑๓
๘๒.๐๘๘
(๑๙)
(๑๔)
(๑๒)
๗๔.๖๘๑
๖๙.๗๘๖
๖๔.๙๗๖
(๒๘)
(๓๐)
(๒๙)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงอันดับของประเทศ

การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สําคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อม
ล้ําทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ การ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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10.ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
สถานการณ์

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านการ
เลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้นําการเปลี่ยนแปลงและต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม
และองค์กร
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย
ประเด็น
๑. ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริต คอร์รัปชัน
๒. ปัญหาจิตสํา นึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
๓. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง
๔. ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพ กติกา กฎหมาย
๕. ปัญหาขาดความสามัคคีเกิดความ ขัดแย้งในสังคม

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๓

การแปลความ
มาก

๓.๙๕

มาก

๓.๙๑
๓.๘๒
๓.๗๓

มาก
มาก
มาก

ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยคนไทย
นํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต สั ง คมไทยมี ค วามสุ ข และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๕ ต่อปี

ร้อยละ ๕ ต่อปี

ร้อยละ ๕ ต่อปี

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาค
ธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของ
ภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ที่มา : โครงการสํารวจสถานการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ (มกราคม – พฤษภาคม)

เป้าหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕ ต่อปี

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

Y1

X

(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๕๐ บริษัท

๑๐๐ บริษัท

๑๘๐ บริษัท

๓๐๐ บริษัท

การใช้สื่ อและสื่ อสารมวลชนในการปลู กฝั ง ค่า นิ ยมและวั ฒ นธรรมของคนในสัง คม โดยการพัฒนาสื่ อ
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสํานึกและ
สร้างเสริมค่านิยมที่ดี สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับ รู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๐
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11. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สถานการณ์
ร้อยละของประชากร

จานวนประชากรผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
สูงอายุ
100
0

17
20
24
30
แรงงาน
65
64
61
56
18
17
16
14
เด็ก
ปี
2560 2564 2569 2579

TFR

อัตราเจริญพันธุ์รวม
1.521

1.62

1.62

1.55

1.49

1.43

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมาย
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติ ปั ญญา และคุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ และทั กษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
Y2

Y1

X

0.9
0.8
0.7

ปี (61 - 65)
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0.82

0.85

0.85

(66 - 70)

(71 - 75)

(76 - 80)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๙๐

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยทํางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพแรงงาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕
ต่อปี

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕
ต่อปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕
ต่อปี

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

สัดส่วนกาลังแรงงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
สัดส่วนผู้สาํ เร็จ
การศึกษา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นร้อยละ
๕๐ ของผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
และร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทา และรายได้เหมาะสม

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี
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(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การพัฒ นาช่ว งวั ยเรีย น/วัย รุ่น จั ดให้มี การพั ฒนาทั กษะความสามารถที่ ส อดรั บกั บทั กษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic Forum (WEF)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)
0.79

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยจําเป็นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๗๕

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

(ปี ๖ – ๗๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียง
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

2553 2558 2563 2568 2573 ปี

HDI

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี
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12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือ
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวันแรงงาน
(กลุ่มอายุ ๑๕ – ๕ ปี) ปี ๒๕๕

สถานการณ์

.๔๐ ปี
ปี ๒๕๕
ระดับ ม.ต้น

๓.๑ ปี

๑๒.๕ ปี
เป้าหมาย ปี ๒๕๗
ระดับ ม.ปลาย

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 50

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย

๑.

๒.

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 100

ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง

คนไทยมี การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานสากล มีทั ก ษะที่ จํา เป็น ของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญา

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 20

(ปี 66 – 70)
ร้อยละ 20

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 80

(ปี 66 – 70)
ร้อยละ 90

(ปี 71 – 75)
ร้อยละ 20

(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 20

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Y2

Y1

(ปี 71 – 75)
ร้อยละ 100

(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 100

การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษ ย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริ ม
สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ

X

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 10

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 10

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

(ปี 66 – 70)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา

(ปี 71 – 75)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

(ปี 76 – 80)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา
(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 10
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13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
สถานการณ์

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดย
พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive
conditions : ACSC) ลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

Y2

Y1

X

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

กุมภาพันธ์ 2564

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อเอื้อ ต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่ง เสริมสนับสนุนให้เกิด มาตรการของภาครัฐ ที่
สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อ
การกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับ
ชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕

nscr.nesdc.go.th

การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกําลังคนและ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
๐.๖๗

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
๐.๖๘
๐.๖๙

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
๐.๗๐

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตั ิใหม่และอุบตั ิซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้ความสําคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พัฒนา
โครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพัฒนาและ
ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม
วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา และสร้างความพร้อม
ของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้น

สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มเป็นร้อยละ ๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕
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14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
สถานการณ์

การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
กาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของการออกก่าลังกายและการเล่นกีฬาขันพืนฐานที่มี
ความจ่าเป็นต่อทักษะในการด่ารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบืองต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกก่าลังกายเพื่ อ
รักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัคร การกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน่าใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกก่าลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพืนที่ทังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ่านวยความสะดวก ด้านการออกก่าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

สัดส่วนการออกกาลังกายของประชากรลดลง

ร้อยละ
๓๓

ร้อยละ
๒๕

๒๕๔๗

ร้อยละ ร้อยละ
๒๗
๒๕

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๔๐

๒๕๕๔
ที่มา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย

ใช้กีฬาส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี มีน่าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
Y2

Y1

X

กุมภาพันธ์ 2564

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๘๐

การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของ
ชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความส่าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทาง
อาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย
อันดับ ๖ ในระดับเอเชีย
อันดับ ๕ ในระดับเอเชีย
อันดับ ๔ ในระดับเอเชีย
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการทังครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องต่าง
ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทังการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(ปี ๗๖ – ๘๐)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
มีสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
มาตรฐานสากล
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15. ประเด็น พลังทางสังคม
สถานการณ์

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

การเสริ ม สร้ า งทุ น ทางสั ง คม เน้ น การเปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด กระบวนการรวมตั ว ของประชากรกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมเป็นพลังสําคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมที่เป็นยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือความมี
น้ําใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้ และความ
พร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น ๆ และส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕ – ๕ ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม เทียบกับจานวนประชากรอายุ ๒๕ - ๕ ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

X

กุมภาพันธ์ 2564

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๕
ลดลงร้อยละ ๒๐
ลดลงร้อยละ ๒๕
nscr.nesdc.go.th

35

16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของ
เกษตรกร แรงงานทั่ วไป และกลุ่ม ประชากรที่ มีรายได้ น้อยและไม่ มั่นคงให้เป็นผู้ ประกอบการ ผ่า นการสนั บสนุ นการ
ช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน
ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

สถานการณ์

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ที่มา : ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลโดย
สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

เป้าหมาย

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

การสร้ างสภาพแวดล้ อมและกลไกที่ ส่ งเสริ มการพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานราก เ น้ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้าง
กระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็น และ
การบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน
ร้อยละ ๔๐ ของปีฐาน
ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน
ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สนิ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง

(ปี ๖๐ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๕
กุมภาพันธ์ 2564
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สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๔๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๔๐
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17. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
สถานการณ์

ปัญหาความเหลือ่ มล้ายังคงเป็นประเด็นท้าทายสาหรับประเทศไทยนับตัง้ แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๖

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป้าหมาย

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่ําให้ทุกชีวิตให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วน
ร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกั นแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้า น
สุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทํางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และส่ง เสริมการทํ างานที่มี คุ ณค่ า และการคุ้ มครองผู้บริโภคให้ไ ด้รับสินค้า และบริการที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุม้ ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้
สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ (๙) และการบาดเจ็บจากการทํางาน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

Y1

X

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและ
เหมาะสม
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๐

กุมภาพันธ์ 2564
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18. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

สถานการณ์

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
- สัดส่วนพืนที่สีเขียวพืนที่
- สัดส่วนพืนที่สีเขียวพืนที่เป็น
- สัดส่วนพืนที่สีเขียวพืนที่
- สัดส่วนพืนที่สีเขียวพืนที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒
ป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๔
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๕
- พืนที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
- พืนที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
- พืนที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
- พืนที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
- พืนที่สีเขียวในเขตเมือง
- พืนที่สีเขียวในเขตเมืองและ
- พืนที่สีเขียวในเขตเมือง
- พืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ ๒
ชนบท ร้อยละ ๓
และชนบท ร้อยละ ๔
และชนบท ร้อยละ ๕
ที่มา : Yale Center for Environmental Law & Policy

เป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Y2

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y1

อันดับ อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
t0
t20
ต่ํากว่า ๓๐

t40

X

ต่ํากว่า ๒๐

ต่ํากว่า ๔๐
ต่ํากว่า ๕๐

t60
(2561 - 2565) (2566 - 2570) (2571 - 2575) (2576 - 2580)
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก่าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วย
การด่าเนินการปราบปรามและป้องกัน การบุกรุกท่าลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่าไม้บนพื นฐานให้คนและชุม ชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
ฟื้นฟูทรัพ ยากรป่า ไม้ให้ก ลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมทังรักษาและเพิ่ม พืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึน้
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
๕๐ คะแนน
๕๕ คะแนน
๖๐ คะแนน
๖๕ คะแนน
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การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทังระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส่าคัญ จัดให้มีพืนที่คุ้มครองทางทะเลใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบท่าลายล้าง ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพืนที่ พัฒ นากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส่าคัญต่อระบบนิเวศ การ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๗๐ คะแนน

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
๗๕ คะแนน
๗๒ คะแนน

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๗๗ คะแนน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ให้ความส่าคัญกับการก่าหนด
เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน และด่าเนินงานตาม
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการของเสีย มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทังระบบ โดยค่านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
๑๒ จากกรณีปกติ
๑๕ จากกรณีปกติ
๒๐ จากกรณีปกติ
๒๐ จากกรณีปกติ
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การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล เช่น ด้านดิน น่า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์
คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๓๕
ของพืนที่เป้าหมาย

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๙๐
ของพืนที่เป้าหมาย

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๙๐
ของพืนที่เป้าหมาย

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๐
ของพืนที่เป้าหมาย

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ของพืนที่เป้าหมาย
ของพืนที่เป้าหมาย
ของพืนที่เป้าหมาย
ของพืนที่เป้าหมาย

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๐.๗๔

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๐.๘๑

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๐.๘๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๐.๙๕

การยกระดับ กระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๒๐
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19. ประเด็น การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
๑. ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศมีจานวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ําทัง้ ระบบ จึงมุ่งเน้นการกําหนดเป้าหมาย และ
๒. ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆมีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ําทัง้ ระบบ เพื่อให้เกิดความมัน่ คง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ํา
๑. ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้
เป้าหมาย
๒. ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุม่ น้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ ด้วยการเพิ่มระดับความ
๓. แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี
มั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นทีช่ นบท โดยยกระดับระบบน้ําสะอาดและการดูแลระบบน้ําในชุมชนชนบท
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เพิ่มระดับความมัน่ คงด้านน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ แม่น้ําคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และ
พัฒนาพื้นที่ริมลําน้ําหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว เพิ่มระดับการฟื้นตัวจากพิบตั ิภัยด้านน้ําและลด
ความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ําเทียบจากกรณีปกติ
ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ
๕)

สถานการณ์

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น

Y2

ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลํา
คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา มีการ
วางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ํา
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มี
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสําคัญของแม่น้ํา คู คลอง
แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

Y1

X
เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ําในเขตเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการออกแบบระบบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมัน่ คงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการการ
พัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ําแบบบูรณการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภาพจากการใช้น้ํา ๑๐ เท่า
ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กุมภาพันธ์ 2564
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20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การพัฒนาบริการประชาชน เพื่ อ ให้บริก ารภาครัฐ อํานวยความสะดวกประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้เกิด
จากการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

สถานการณ์

สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

เป้าหมาย

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕
ไม่น้อยกว่า
๑๐๐
ร้อยละ ๙๐
๙๕ ร้อยละ ๘๕
๙๐
๘๕
๘๐
๗๕
๗๐
(๖๐ - ๖๕) (๖๖ - ๗๐) (๗๑ - ๗๕) (๗๖ - ๘๐)
ช่วงปี

Y2

Y1

สถานการณ์

X

ที่มา: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เป้าหมาย

ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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อันดับ

ช่วงปี

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๑๐๐
(๒,๑๘๐
กระบวนงาน)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
(๕,๓๖๐
กระบวนงาน)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ
การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
แผนงาน/โครงการ
ภายใต้
๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๕๐ของ
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๕ ของ
โครงการ
ที่ได้รับ
งบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
โครงการทั้งหมด
ที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

การปรับสมดุลภาครัฐ ให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล ให้สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองใน
พื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่ อ
ก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน มีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
ระดับความสาเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดาเนินการบริการสาธารณะ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้
อ
ยละ
๕๐
ร้
อยละ ๗๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๓๕
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน
ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่นาแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (Local Quality Management : LQM)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการทีเ่ ป็นเลิศ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทํางานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ระดับ ๒
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ระดับ ๓

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเป็นคน
เก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยกําหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
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21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการ
พัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจ ริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้น
การสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กลุ่มข้ าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ส่ง เสริมการสร้า งธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน

สถานการณ์
อันดั
บ อันดับที่ ๗๘

อันดับที่ ๘๘
(๓๗ คะแนน)

(๓.๕ คะแนน)
อันดับที่ ๘๐
(๓.๔ คะแนน)

อันดับที่ ๑๐๒
(๓๕ คะแนน)

อันดับที่ ๑๐๑
(๓๕ คะแนน)

อันดับที่ ๘๕
(๓๘ คะแนน)

อันดับที่ ๖
(๓๗ คะแนน)

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

อันดับที่ ๗๖
(๓๘ คะแนน)

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

ปี

ที่มา: องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Y2

Y1

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
( ๙๐ คะแนนขึ้นไป)

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ช่วงปี
๒๐
(ไม่ต่ํากว่า ๗๓
๓๒
๔๓
(ไม่ต่ํากว่า ๖๒ คะแนน)
(ไม่ต่ํากว่า ๕๗
๕๔
คะแนน)
(ไม่ต่ํากว่า ๕๐ คะแนน)
คะแนน)
อันดับ

๙๖
(ไม่ต่ํากว่า ๓๗
คะแนน)
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X

จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
(จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) )
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
(จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต )
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๒๕
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
ลดลงร้อยละ ๙๐

nscr.nesdc.go.th

การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ใน
ขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดําเนินการทางคดี การยึด /
อายัดทรัพ ย์สิน ของผู้กระทําความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทําความผิด
ทั้งทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรา
กฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจ ริตเข้า สู่
ระบบดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ที่
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่เกินร้อยละ
๒๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่เกินร้อยละ
๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่เกินร้อยละ
๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ
๑๐

จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่เกินร้อยละ
๔
ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่เกินร้อยละ
๓
ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่เกินร้อยละ
๒
ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ
๑
ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
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22. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สถานการณ์
ดัชนีนิติธรรมของประเทศไทย
t0.58

t0.57

t0.54
คะแนน

80
๗๐
60
๖๐
40
๕๐
20
๔๐
๓๐
0
๘๐

t0.57

อันดับ

t0.56
t0.52

t0.53

t0.50

t0.52

t0.52

t0.51

t0.48

t0.50

t0.46
๕๓

๕๔

(๕๕ - ๕๖)

๕๗
ปี

๕๘

๕

(๖๐ - ๖๑)

หมายเหตุ : (อันดับ/จํานวนประเทศ)
ที่มา : World Justice Project , ปี ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘

เป้าหมาย

๑. กฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ ป ระโยชน์ จ ากการพั ฒ นาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
๒. การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ไปโดยความเสมอภาค โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

Y2

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

Y1

X

ช่วงปี
* กําหนดดัชนีนิติธรรมใน ๔ ปัจจัย ได้แก่ ๑.. การจํากัดอํานาจรัฐ ๒. รัฐบาลโปร่งใส ๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน ๔. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
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การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่
จําเป็นและสอดคล้อ งบริบ ทและไม่เป็นอุปสรรคต่อ การพัฒ นาประเทศ จากนํา เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกลําดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
เอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนํากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไก
สําคัญที่จะนํากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ําและความไม่เท่าเทียม
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
(ปี ๖๑–๖๕)
(ปี ๖๖–๗๐)
(ปี ๗๑–๗๕)
(ปี ๗๖–๘๐)
ร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมายทั้งหมด
กฎหมายทั้งหมด
(กรณีมีกฎหมาย
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)
บัญญัติใหม่)
ร้อยละจานวนคดี/ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย
(ปี ๖๑ –
(ปี ๖๖ –
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๖๕)
๗๐)
คดีที่เกี่ยวกับ
คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า
ผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๕
การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อจานวนกฎหมาย
(ปี ๖๑–๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
รวดเร็วขึ้น
รวดเร็วขึ้น
รวดเร็วขึ้น
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๗
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
จานวน/ ระดับของมาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ในการทบทวนความจาเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอํานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมให้ดําเนินงานสอดประสานกันอย่า งเป็นองคาพยพเพื่อ ให้สามารถ
จัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอน ในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๗๕
ของจํานวน
ขั้นตอนที่สําคัญ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ของจํานวน
ขั้นตอนที่สําคัญ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๐
ของจํานวนขั้นตอน
ทั้งหมด

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ของจํานวน
ขั้นตอนทั้งหมด

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
(มาตรการเพื่อ
(มาตรการสําคัญ
(มาตรการที่สําคัญ
(มาตรการที่รัฐ
คุ้มครองหรือ
ที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อ
ที่รัฐกําหนดขึ้น
กําหนดขึ้นเพื่อ
อํานวยความ
ขจัดการเลือก
เพื่อขจัดการเลือก
ขจัดอุปสรรคหรือ
สะดวกให้แก่เด็ก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ส่งเสริมให้บคุ คล
สตรี ผู้สูงอายุคน
ธรรมใน
ธรรมในการอํานวย
สามารถ
พิการ หรือ
กระบวนการ
ความยุติธรรม)
ใช้สิทธิ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ยุติธรรม)
เสรีภาพใน
กระบวนการ
กระบวนการ
ยุติธรรม)
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น)
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23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถานการณ์

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาท รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการ
บริการ ที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจําเป็นของอุตสาหกรรม
และบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม

ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่าจากปีฐาน

เป้าหมาย
๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้น๒ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้น ๓ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้น๕ เท่าจากปีฐาน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในทุกด้าน เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรม
โลกที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐให้เข้ากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
-

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ํา
และทางทะเล รวมทั้งการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการสะสมองค์ความรู้ การต่อ
ยอดไปสู่ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้อ งค์ ความรู้ และการต่อ ยอดไปสู่ นวั ตกรรมทางเศรษฐกิจ หรื อ
นวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้
ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับ ๑ ใน ๒๐
อันดับ ๑ ใน ๑๕
อันดับ ๑ ใน ๑๐
อันดับ ๑ ใน ๕ ของ
ของประเทศที่ก้าวหน้า
ของประเทศที่
ของประเทศที่
ประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย
ก้าวหน้าในเอเชีย
ก้าวหน้าในเอเชีย
ในเอเชีย

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการ
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึก ษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราการของจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๘๐
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๗๐ ต่อ ๓๐

๗๕ ต่อ ๒๕

๘๐ ต่อ ๒๐

๘๐ ต่อ ๒๐

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
สัดส่วนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ
ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
(ปี ๖๑ – ๖๕)
จัดทําฐานข้อมูลและมีข้อมูล
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ปีฐาน เกี่ยวกับสิทธิบัตร
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๒ เท่า
เพิ่มขึ้น ๓ เท่า
ฐานขีวภาพ

กุมภาพันธ์ 2564
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Into the VUCA World … โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทางกายภาพขั้นสูง

โควิด-19 และโรคระบาด/
อุบัติใหม่อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางสุขภาพ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน

สังคมสูงวัย

สงครามการค้า

สภาวะเศรษฐกิจตกต่า

การเข้าสู่โลกดิจิทัล
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

งานในอนาคต

เทคโนโลยีชีวภาพ

แนวคิดชาตินิยม

การเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจของโลก
ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย

ความเหลื่อมล้าเพิ่มขึ้น

ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

วิกฤติเศรษฐกิจโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
กุมภาพันธ์ 2564
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โดยในห้วงปี 2561-2565 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติยังคงขับเคลื่อน
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นควบคูไ่ ปกับการดาเนินตามการแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

โครงการสาคัญปี 65

571 ของ 23 แผนแม่บทฯ
250
(มติครม. 29 ก.ย. 63)

โครงการสาคัญ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
(Top Priorities)

กุมภาพันธ์ 2564

1
2

แนวทางที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายย่ อ ยที่
เกี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง 140 เป้ า หมายของ 23 ประเด็ น แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการประจาปี
งบประมาณปี 2564

แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues)
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

โครงการเงินกู้ฯ
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หลักในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
สาระสาคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience”

เป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ “คนสามารถยั ง ชี พ อยู่ ไ ด้ มี ง านท า
กลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง
สร้ า ง อา ชี พ แ ละ ก ร ะจ า ย ร าย ไ ด้ สู่ ท้ อ ง ถิ่ น
เศรษฐกิ จ ประเทศฟื้ น ตั ว เข้ า สู่ ภ าวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)”
กุมภาพันธ์ 2564
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หลักในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
สาระส
สาระสาคัาคัญญและหลั
และหลักกการของร่
การของแผนแม่
างแผนแม่
บทเฉพาะกิ
บทเฉพาะกิ
จฯจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์

กุมภาพันธ์ 2564
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
เป้าหมายและตัวชี้วัดของ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

กุมภาพันธ์ 2564
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
แนวทางการพัฒนา

1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
พร้อมรับ (Cope)
ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน

โดยเฉพาะในระดั บ พื้นที่ แ ละ แรงงานนอกระบบ
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
ผู้จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติ ด ตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการมากขึ้ น ในอนาคต
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ที่หลากหลาย

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการ
แข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม รวมทั้ ง บู ร ณการระหว่ า ง
หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น SMEs ลดต้ น ทุ น ในการ
ด าเนิ นธุ ร กิจ ของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐ รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละภาคหรือกลุ่ม
จั ง หวั ด โดยการพั ฒ นาการรวมกลุ่ ม และเชื่ อ มโยง
ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ (Cluster) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของท้ องถิ่นในการกากับดูแล และยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก
ในภูมิภาคและเมืองรอง
กุมภาพันธ์ 2564

สร้ า งต าแหน่ ง งานในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง
และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยค านึ ง ถึ ง ฐาน
ทรัพ ยากร ความพร้อ มและศั ก ยภาพของพื้น ที่
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
แนวทางการพัฒนา

2

ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป

พร้อมรับ (Cope)
2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์
ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ
2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร

2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
กุมภาพันธ์ 2564

ปรับตัว (Adapt)

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย โดยเฉพาะในการ
สอบสวนโรคและติ ด ตามกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น

ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การแพทย์เ พื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการให้บ ริก าร
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความหลากหลายให้ กับ การท่องเที่ ยว โดย
เชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ปรั บ รู ป แบบและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ก าร
ท่องเที่ยว

สร้ า ง Market Platform ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค
ได้โดยตรง

ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัว ของเกษตรกรโดยการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ทั้ ง ระบ บ ให้ มุ่ ง เน้ น ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พม า กกว่ า
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ
ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกาลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ช่ว ยเหลื อผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รั บผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า
โดยการสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมสาหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้ ง ระบบไปสู่ ย านยนต์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ
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มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

3 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)

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

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูป แบบธุร กิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ เปลี่ย น
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
และควบคุมคุณ ภาพศูนย์พัฒนาฝีมื อแรงงาน ให้ สอดคล้ องกับ
บริบทตลาดแรงงาน และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับการ
เรี ย นการสอน และการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ รวมถึ ง
ส่ งเสริ มทั กษะที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะ ทั กษะดิ จิ ทั ล และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่ า งภาครัฐและเอกชนในการปฏิ รูป ระบบการผลิ ต
ก าลั งคนทั้ งการศึ ก ษาและการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให้
เชื่ อ มโ ย งกั น แล ะมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มากขึ้ น ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม

ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ ม
เปราะบาง ที่ ได้ รับผลกระทบ โดยค านึง ถึ งความ
แตกต่ า งของกลุ่ ม เป้ า หมาย พร้ อ มทั้ ง ผลั ก ดั น ให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง
พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุ บั ติ ซ้ า สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบ
หลั กประกั นทางสั งคมที่ รองรั บรู ปแบบการท างานใน
อนาคต

พั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คมให้
เหม าะ ส ม กั บ รู ป แบ บ ตล าดแรงงาน ที่
เปลี่ ย นแปลงไป พร้ อ มทั้ ง มี ก ารบู ร ณาการ
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมี
สุขภาวะที่ดี
nscr.nesdc.go.th

ศึ ก ษาแนวทางด าเนิ น การ ปฏิ รู ป ระบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สั ง คมสู ง วั ย และอยู่ บ นพื้ น ฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ
กุมภาพันธ์ 2564
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แนวทางการพัฒนา

4

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลสาเร็จ

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง ระบบ เช่ น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศสู่ก ารเป็น ศู นย์ กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ

นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน

ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อ บั ง คับ และมาตรการต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบท ริเริ่มดาเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้ง
ระบบ พัฒ นาโครงสร้างระบบและมาตรฐานทางภาษี ปรับโครงสร้าง
และวิธี ป ฏิบัติ ราชการให้ มีค วามยืด หยุ่น เพื่อ เพิ่ มประสิทธิภ าพการ
ทางานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็นพื้นฐาน

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา
กุมภาพันธ์ 2564

ส่ งเสริม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย และนวั ต กรรมใน
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ และยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของภาคเกษตร อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
เป้าหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือในการวิจั ย
และพัฒนา
ส่ งเสริ มการบรรเทาสาธารณภั ย ด้ ว ยการใช้ ฐานข้ อมู ล การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาค ส่งเสริมและพั ฒนาวิส าหกิ จเพื่ อสั งคม ให้ ภาคเอกชนมี
ส่ ว นอื่ น ๆ ในสั ง คม ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู รณาการความ ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
ร่ว มมือระหว่ า งหน่ ว ยงานรัฐในการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บ ท สังคมและสิ่งแวดล้อม
เฉพาะกิจฯ
nscr.nesdc.go.th

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากร

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคี ต่างๆ ในการบริ หารราชการ แก้ ไขปั ญหา และพั ฒนา
ประเทศ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
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กุมภาพันธ์ 2564
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แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
1

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดาเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ

2
3
4

การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ การอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนกาลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอานาจ
การปกครองท้องถิ่น
การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ระบบอนุญาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย
และการเข้าถึงกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม

5

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

6

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย
การกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภัยธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง

7

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

8

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

9

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

10
0
11

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก

12
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

13

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม
กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา หลักสูตร ตํารา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ
การสอนแบบสื่อทางไกล
การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย
ในการดํารงชีวิต

หมายเหตุ (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 โดยมีระยะเวลาจัดทาแผนฯ 2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 63

กุมภาพันธ์ 2564
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หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ 2560
1.

2.

3.

ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง)
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ใ ห้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ช า ติ ใ น ก า ร วา ง ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้ อ เสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก
และสอง)
รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น การภายในระยะเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ฐานะสานักงานเลขานุการฯ กาหนด (มาตรา25 วรรคแรก)

กุมภาพันธ์ 2564

4.

กรณีการดาเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ หน่ ว ยงานของรั ฐ (หั ว หน้ า หั ว งาน) ให้ ค วามร่ ว มมื อ ให้
คาปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และดาเนินการตามที่
ตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา26)

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มีเป้าหมาย 3 ประการ
(1) ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย มี ค วาม
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สั งคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
กุมภาพันธ์ 2564

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
กาหนดให้แผนการปฏิรูป
ประเทศต้ อ งสอดคล้ อ ง
กั บ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
และกาหนดให้ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือ
เพราะเหตุ อื่ น ใดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร็ว
nscr.nesdc.go.th

6 เมษายน 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ จานวน 11 ด้าน
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

13 ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

18 เมษายน 2562
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จานวน 23 ประเด็น

7 พฤษภาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
56

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน
ตัดกิจกรรมปกติ / คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่า งมีนั ยยะสาคัญ (Big Rock) /
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน

โครงการและกิจกรรม
มีจานวนมาก

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความสาคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย

กิจกรรมมีความซ้าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ

ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับแผน
ขาดความชัดเจน

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน
ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ทั้งนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
กุมภาพันธ์ 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเป็นมา
ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

กุมภาพันธ์ 2564

• ครม. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63
• เสนอรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว โดยวุฒิสภารับทราบเมื่อวันที่
8 ก.พ. 64 และสภาผู้แทนราษฎรรับทราบเมือ่ วันที่
4 และ 11 ก.พ. 64
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประกาศราชกิจจาฯ เพื่อใช้บังคับต่อไป

1 กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม (ตัดที่เป็ นกิจกรรมปกติ /คัดเลือ กเฉพาะที่จ ะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญ
2 ปรั(BigบRock)
/ ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสําคัญ พิจารณา
3 ทบทวนกฎหมายใต้
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการเสนอกฎหมาย
4 ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
5 พิชื่อจหน่ารณาความเห็
วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน
ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย)
6
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

ด้านการเมือง

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการทางานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

010102

200301
200302

2. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

- ส่งเสริม การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุ ก
ระดับ โดยการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
- การผลั กดั นร่ าง พ.ร.บ. การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

- ศึ กษาและจั ด ท าข้ อ เสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
- บู รณาการกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและทุ กภาคส่ วนในสั งคมในการขั บเคลื่ อน
ข้อเสนอดังกล่าว

สานักงาน ป.ย.ป.

010102
010103

4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

- สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ ความเป็น พลเมื องที่ ดี การเลื อกตั้ ง และการ
เลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

สานักงาน กกต.

010102
010103

5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนาเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ

สถาบันพระปกเกล้า

010103

กุมภาพันธ์ 2564
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สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์
จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ
ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
(Shared Application Enabling Services)
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) ภาครัฐ และการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม



1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์



3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน



5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
กุมภาพันธ์ 2564

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป













หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับบริการภาครัฐ
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง
รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ  การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
(Adhoc)
Normal)
การมอบอํานาจการจัดส่วนราชการ
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ

เปลี่ยนระบบการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 ดําเนินการจัดทําเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตําแหน่ง
ระดับสูงที่สําคัญ(Role Clarification)
 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สํารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการทํางานที่เน้นการบูรณา
การ/เชื่อมโยงการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท









ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางาน
ภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิ ัลในทุกขั้นตอน  กําหนดกลไกการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพัน
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
งบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

nscr.nesdc.go.th

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

200101

080102

200101
สานักงาน ก.พ.ร.

220101

สานักงาน ก.พ.

200501

สานักงาน ก.พ.ร.

200301
200302

กรมบัญชีกลาง

150101

200101
200301
200501

60

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

3

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านกฎหมาย

ลดภาระและอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- นาผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ดาเนินการศึกษาแนวทางการกาหนดเกณฑ์สาหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจาเป็น
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

- มีการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการกาหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
พิจารณานาเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
กุมภาพันธ์ 2564

สานักงาน ป.ย.ป.

220101

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

ก.ยุติธรรม

220101
220102

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดให้มีกลไกเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

220101
220103

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดทาแผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

nscr.nesdc.go.th
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ด้านกระบวนการยุติธรรม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
สามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติธ รรมได้ โ ดยง่ า ย ได้ รั บ ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม -

-

ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทา/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

-

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การและผลการด าเนิ น การ
และติดตามประเมินผล
ขยายผลให้มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล
การดาเนินโครงการ
สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

-

3. การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

-

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
และการสอบปากคาในการสอบสวน
กุมภาพันธ์ 2564

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

-

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

220201

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

220201

จัดทาระบบการปล่อยชั่วคราว
พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
และพัฒนาระบบกากับดูแล
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานศาลยุติธรรม

220102
220201

หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นาระบบการท างานที่ ต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี
และประกาศให้สาธารณชนทราบ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201

nscr.nesdc.go.th
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5

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อเสริมสร้างทักษะกาลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจานวน 3 ล้านราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ขั้นขัตอนและวิ
ธีกธารด
าเนิาเนิ
นการ
้นตอนและวิ
ีการด
นการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
-

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ปรับเปลี่ยนสู่การทาเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจาหน่าย
ขยายพื้ น ที่ ชลประทานให้ เ กษตรกรมี น้าใช้ส าหรับ การผลิต สิน ค้า เกษตรอย่า ง
เหมาะสม
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อ มูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ก.เกษตรและสหกรณ์

-

เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส่งเสริมด้านที่พัก
เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย --

-

ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs
ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs
พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

-

พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
กาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

-

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผูป้ ระกอบการ
ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการ
สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

กุมภาพันธ์ 2564

030301
030401
030501
030502
030601

160201

040101

ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สสว.

040201
050101 050302
050102 050303
050301 050401
080101
080302

190202
190203

230301

ก.พาณิชย์
ก.การอุดมศึกษาฯ

090102
090202
090302

200101
220102
110401
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6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. เพิ่ ม และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดนิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ
- การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.มหาดไทย
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

3. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

- เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรัก ษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์ก รบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนหรือระดับตาบล
- จัดการน้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ บริหารจัดการน้า ดิน ป่า
และพลังงานอย่างบูรณาการ
- ถอดรูปแบบความสาเร็จจากการทางานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้กากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็ บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้อ งกัน และฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อ มจากผู้ที่ก่อ มลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาได้สาเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
- กาหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

กุมภาพันธ์ 2564
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

040101

180102
180501

180201

220101

180401

ก.มหาดไทย

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

190101
190202

180301
180501
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7
ด้านสาธารณสุข

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลของการสร้า งเสริ ม
สุข ภาพ ความรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพ การป้อ งกั นและดู แ ลรั ก ษาโรคไม่
ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล
ที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ
การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาสถานที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
ก.สาธารณสุข
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
ขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศ

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

130101
130401

130101
130401
130501

110501

4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุ นที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็น - จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย สานักงานหลักประกัน
บเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐสุขภาพแห่งชาติ
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง - ขัของประเทศไทย

170101
170201

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว - ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ
ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

150101
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8
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่ห ลากหลาย เลือกเสพสื่ อได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็นผู้ผลิ ต สื่ อที่ มี คุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินการ

1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News

- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล
- การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News
- นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake
News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010201
010301

2. การกากับดูแลสื่อออนไลน์

- ปฏิรูปการกากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอานาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการกากับดูแลสื่อออนไลน์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- กาหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ
รับผิดชอบต่อการผลิตและกากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ
- กาหนดให้ก ารสื่อ สารข้อ มูลภายในองค์ก รและระหว่างหน่วยงานอย่างถูก ต้องเหมาะสมเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งที่นามาประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และเป็นธรรม

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010301

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา, ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยดาเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดทาเนื้อหาของ
สื่อสาหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
- การรณรงค์ก ารรู้เท่าทันสื่อ พัฒ นาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อ สารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล
- การพัฒ นาบุค ลากรในการสอนและให้ค วามรู้ด้านสื่อ สารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อ ให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

ก.การอุดมศึกษาฯ

010201
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9
ด้านสังคม

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนทุ กภาคส่ว นได้ รับ การจั ด สรรสวั สดิ การ และได้ รับ โอกาสในการประกอบอาชี พที่ ต รงตามความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

2. ผลั ก ดั น ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางสั ง คมและคลั ง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิ รู ป การขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก าร เพื่ อ ให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงาน
ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
- ผลักดันให้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่ วมกันศึกษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สร้ า งแรงจู งใจให้ ป ระชาชนคนไทยเข้ า สู่ ร ะบบการออม ผ่ า นการจั ด สรรเงิ น คื น ใน
สัด ส่วนที่เ หมาะสมจากการซื้ อสลากกิ นแบ่ งรั ฐ บาล และ/หรือ การจั ดเก็ บภาษีเ พื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)
- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว
- วิเคราะห์ข้อ มูลและนาข้อมู ลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
- ออกแบบและจัดทาระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ก.การคลัง

ก.มหาดไทย

110501

110101

- ปรับคานิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย ก.การพัฒนาสังคมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง ความมั่นคงของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

170201

4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

- จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน

ก.มหาดไทย

150101

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

- นาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจาเป็น
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล

สานักงาน คกก.
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

160202

กุมภาพันธ์ 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10
ด้านพลังงาน

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ศู น ย์ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตเบ็ ด เสร็ จ One-StopService ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง

- จัดตั้งเป็น One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
- กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
- การดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

ก.พลังงาน

070201
070202

สกพอ.

070201
070202

ก.พลังงาน

070201
070202
070203
070204

3. การใช้ ม าตรการบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

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

5. ปรั บ โครงสร้ างกิ จ การไฟฟ้ าและธุ รกิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
กุมภาพันธ์ 2564

- จัดทาแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
- การดาเนินการกิจกรรมนาร่อง/ดาเนินการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)
- จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถดาเนินการได้ทันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
- กาหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต
- ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ
ไฟฟ้า
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

11

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ
- กาหนดแนวทางและการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
(องค์การมหาชน)
- การติดตามประเมินผล เพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข
- ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
สานักงาน ป.ป.ช.
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก

210101
210102

210102

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
- มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน

สานักงาน ป.ป.ช.

210102
210201

4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัล
- จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม
- เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล
- จัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
- จัดทาและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
210201

5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

สานักงาน ป.ป.ท.

210102

กุมภาพันธ์ 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

12
ด้านการศึกษา

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทางาน
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- สนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
- ปรับหลักสูตร
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- ประเมินผลการดาเนินงานและขยายผลต่อไป
- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ
คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน
และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
- ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน -

สารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปจั จุบัน และกาลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา
- ติดตามและประเมินผล

กุมภาพันธ์ 2564

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

110201

120101

ก.ศึกษาธิการ

110401
110402

ก.อุดมศึกษาฯ

110401
110501
110301
110402

ก.ศึกษาธิการ

150201

120101

ก.อุดมศึกษาฯ

120101
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

13
ด้านวัฒนธรรม กีฬา

แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ
กุมภาพันธ์ 2564

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
อยู่ในระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนากลไกระบบเครดิ ตสั ง คม เพื่อ ให้เ กิดการขั บเคลื่ อนหลั ก ธรรมทางศาสนาให้อ อกมาเป็ น
คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล
ศูนย์คุณธรรม
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต
(องค์
การมหาชน)
สื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กระทรวงวัฒนธรรม
ให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ
- ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
- การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
กระทรวงการท่องเที่ยว
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
และกีฬา
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน
และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce
Ecosystem
- การศึก ษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้ง กองทุน ใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เ พื่อให้สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
-

พัฒนาทักษะดิจทิ ัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
พัฒนากาลังคนภาครัฐ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลทีม่ ีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรูส้ าหรับคนทุกช่วงวัย
จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ
พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดมทุน
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่
พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กบั ครอบครัวลูกหลานทีม่ ีศักยภาพในชุมชน
การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
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100101
100301

010102

050101
050102

130101
130201
140101 140201
140301

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

160101
160201

110101

170101
080101
080202

200401

110301
110401
110501
120101

200501
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)*
7 ธันวาคม 2563
ดาเนินงานกิจกรรม
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ
ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ

1

2

การจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ

4

3

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทาแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock”

กุมภาพันธ์ 2564
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การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินโครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock

5

การติดตามเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามแผนฯ

6

* ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) อยู่ระหว่างการประกาศราชกิจจานุเบกษา
โดยสานักงานฯได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว โดยวุฒิสภารับทราบแล้ว เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2564 และสภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่กาหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 นับจากนี้ไปอีก 2 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมของแผนเดิม
ดาเนินงานคู่ขนานกับ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักระบุ
รายละเอียดในแผนขับเคลื่อนฯ

1 2 3 4
กุมภาพันธ์ 2564

ส่งกลับมายัง
สานักงานฯ
เมื่อวันที่
15 มกราคม 2564

เป็นกรอบแนวทางเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด ทาให้ เห็นถึงความก้าวหน้า
และความสาเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock ไปจนถึงบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการ
ปฏิรูประเทศ
แต่ละด้านเห็นชอบ
ภายในเดือน
มกราคม 2564

นาเสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา
22 กุมภาพันธ์ 2564

นาเสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการ
ต่อไป
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1

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

2

เป้าหมายย่อย

3

ระยะเวลา
ที่แล้วเสร็จ

4

โครงการและ
การดาเนินงาน
ที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายของ
กิจกรรม
Big Rock

สานักงานฯ จะนา
ข้อมูลรายละเอียด
ของแผนขับเคลื่อนฯ
เข้าสู่ระบบ
eMENSCR

หน่วยงานบันทึกข้อมูล
โครงการประจาปี
งบประมาณ 2564
ภายใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม
Big Rock

หน่วยงาน
รายงานผลทุก
สิ้นไตรมาส

รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินงานตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา
270 ของ รธน.
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แผนการดาเนินงานระยะต่อไป

2563

กุมภาพันธ์ 2564

2564

nscr.nesdc.go.th
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2565

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความมั่นคง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ความมั่นคง

การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

กุมภาพันธ์ 2564

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่พิเศษ

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
nscr.nesdc.go.th

สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)

“วิสัยทัศน์”

“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก”

นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน

นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
กุมภาพันธ์ 2564
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สรุปความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ
แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 3

เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่จัดทาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่
การปฏิบัติ โดยต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย
1 แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ตามหลั ก การความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
เหตุและผล (XYZ)

Z
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

Y

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
• มี ผลผู กพั นกั บห น่ วยง านของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ อง ปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปต าม นั้ น รวมทั้ ง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560)
• ในกระบวนการจั ดทํ า ไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงานเจ้ าภาพ และการก าหนดโครงการ
ในการขับเคลื่อนแผนแม่ บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องจั ดท าโครงการ/
การดาเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)
• จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 ปี 62
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการ
ในช่วง 5 ปี ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ไม่ใช่งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี
• จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการ ในแต่ละปี
ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้าน...
• จัดทาตามความจาเป็น
- กรณีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน....
- กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติ จะต้องมีความจาเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง
• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
กุมภาพันธ์ 2564
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดทาขึ้นมาก่อนนี้ และ (2) สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

• มี กม.ให้นาเข้า ครม.
• ไม่มี กม. แต่มีความจาเป็นต้อง
นาเข้า ครม. พิจารณา
• ไม่มีความจาเป็นต้องนาเข้า
ครม. พิจารณา

ไม่ต้องนาเข้า ครม.
แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม
จะนาเข้าสู่

eMENSCR
แผนระดับ 3

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ
หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”
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เพื่อใช้ประกอบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
ความเป็นมา

มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562

มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
ครม. มีมติ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ

แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา

แผนระดับที่ 2 :
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ แผนความมั่นคง

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่ อ วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2562 ครม. มี ม ติ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติ ก ารด้ า น... โดยมอบหมายสานัก งานฯ พิจ ารณา
กากับการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดระดับ
ของแผนทั้ง 3 ระดับอย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้
การถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 แผนปฏิบัติการด้าน...

ถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้าน...

แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี และรายปี

สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue based) ที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ที่จัดทาขึ้น
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ การด้ าน... หน่ วยงานจะต้ องมี เหตุ จ าเป็ นในการจั ดท าแผนฯ
ดังกล่าว

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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nscr.nesdc.go.th

79

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... แล้ว
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

1.

หลักการการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน…

กุมภาพันธ์ 2564

ยึ ด หลั ก การตามมติ
ครม. 4 ธ.ค. 60 และ
วันที่ 3 ธ.ค. 62

ก าหนดให้ มี แ ผน 3 ระดั บ ทั้ ง นี้ ทุ ก แผนอื่ น ใดที่ จั ด ท าโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ
นอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น . . .
เ ป็ น แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
เชิงประเด็น (issue based)

ไม่ ใช่ ก ารด าเนิ น การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ภารกิ จ ปกติ และมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (action plan)
ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่สานักงานฯ
กาหนด ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจาเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน…
เพื่อไม่ให้มีจานวนแผนที่มากเกินความจาเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น

ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งมี
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ระยะ 5 ปีและรายปี

เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
nscr.nesdc.go.th
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... แล้ว
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

2.

ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

กรณีมีกฎหมายกาหนดให้จัดทา
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดาเนินการจัดทาแผนตามกฎหมาย และเสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สุดท้าย
แผนก่อนการประกาศใช้

กรณี ไ ม่ มี ก ฎหมาย
กาหนดให้จัดทา

ให้หน่วยงานพิจารณาความจาเป็น หากพบว่ายังมีความจาเป็นต้องจัดทา ให้ดาเนินการ ดังนี้ (1) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดทาและนาเสนอ
คณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณา ให้ หน่ วยงานจั ดท าแผนและเสนอแผนให้ ส านั กงานฯ พิ จารณากลั่ นกรองตามขั้ นตอนแนวทางการเสนอ
แผนระดับ 3 โดยให้ผลการพิจารณาของสานักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสมในการนาเสนอแผนต่อไป
หรือ (2) หน่วยงานประสงค์ที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานจัดส่งแผนให้สานักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR เพื่อสานักงานฯ
จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการทบทวนความจาเป็นของการมีแผนฯ

กรณีที่เป็นการดาเนินการ
จัดทาแผนผ่านกลไก
ทางบริหาร
อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการระดับชาติ

กุมภาพันธ์ 2564

หากยังมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนฯ ให้ดาเนินการ
จั ด ท าแผน โดยมี ส าระส าคั ญ ของแผนตามที่
ส านั ก งานฯ ก าหนด และเมื่ อ แผนได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอานาจ
ในการอนุ มั ติ แ ผนแล้ ว ให้ น าเข้ า แผนในระบบ
eMENSCR แล้ว ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน

หากจ าเป็ น ต้ อ งจัด ท าและน าเสนอแผนต่ อ ครม.
เพื่อพิจารณา ให้ดาเนินการตามกรณีที่ มีกฎหมาย
กาหนดให้ จัด ท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แผนก่อนการประกาศใช้ หรือ กรณีที่ไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้ จัด ท าแผน แต่ ห น่ ว ยงานประสงค์ ที่ จ ะ
จัดทาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

nscr.nesdc.go.th

การด าเนิ น การตามภารกิ จ ปกติ ข อง
หน่ ว ยงาน ให้ น าไปบรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงาน ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.
2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... แล้ว
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

3.

สาระสาคัญของแผนแผนปฏิบัติการด้าน…

เนื้อหา
ของแผน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ของแผน
ชื่อ
ของแผน
กุมภาพันธ์ 2564

ให้หน่วยงานดาเนินการจั ดทาแผน
โดยมี ส าระส าคั ญ ตามหลั ก เกณฑ์
การจัดทาที่สานักงานฯ กาหนด
สามารถมี ก รอบระยะเวลาของแผนฯ
ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะประเด็ น พั ฒ นาได้
แต่ต้ องมีช่ วงเวลาของการดาเนินการที่
เป็ น รู ป ธรรม ต้ อ งมี ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์
ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ
ที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ
ที่กาหนดเป็นห้วงละ 5 ปี

แผนปฏิ บั ติ การทุ ก แผน หากไม่ มี
บทบั ญญั ติ ของกฎหมายก าหนดชื่ อไว้
อย่ า งชั ด เจน ต้ อ งก าหนดชื่ อ แผนฯ
ว่า “แผนปฏิ บั ติ การด้ าน ... ระยะที่ ...
(พ.ศ. ....-....)”

4.

กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้

ทุกหน่ วยงานน าเข้ า
แผนปฏิบัติการด้าน...
ที่ประกาศใช้ แล้ วใน
ระบบ eMENSCR

ร ว ม ไ ป ถึ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการราย 5 ปี และรายปี
รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
รายปี

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ด้าน… ให้สอดคล้อง
กั บ แผนระดั บ ที่ 1
และ/หรือแผนระดับ
ที่ 2

ในกรณีที่สถานการณ์ของ
โลกหรื อสถานการณ์ ของ
ประเทศเปลี่ ย นแปลงไป
และจ าเป็ นต้ องมี การ
ปรับปรุงหรื อทบทวนแผน
ระดั บที่ 1 และ/หรื อแผน
ระดับที่ 2

nscr.nesdc.go.th

5.

การขอยกเว้น
การเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…

กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอ
แผนปฏิบัติการด้าน… ตามกระบวนการ
เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี
ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่
4 ธั น วาคม 2560 ไปยั ง ส านั ก งาน
เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ข อ ใ ห้
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
แจ้ ง ส่ ง แผนดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งานฯ
พิจารณากลั่น กรองความเหมาะสมต่ อ
การยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกครั้ง
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

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

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

83

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กุมภาพันธ์ 2564
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แผนแม่บทฯ
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการเรียนรู้
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าํ ทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

84

ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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การดาเนินงานที่ผา่ นมา
ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ

ปัญหา #3
โครงการสาคัญจริงไหม

ปัญหา #1 การทางานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันทา
ยังไม่เกิด Paradigm Shift”
กุมภาพันธ์ 2564

ปัญหา #4
การเห็นแผนซึ่งกันและกัน
nscr.nesdc.go.th
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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ผลการดาเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่
บทภายใต้
ทุ ยธศาสตร์
ชาติ
แผนแม่
บทภายใต้
ยทุ ยธศาสตร์
ชาติ
แผนแม่
บทภายใต้
ทุ ธศาสตร์
ชาติ

ความมั
1. 1.
ความมั
่นคง่นคง่นคง
1. ความมั

าประเด็
เป้เป้
าเป้
ประเด็
น นน
าประเด็

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

หมายแผนแม่
ทย่
เป้เป้
าเป้หมายแผนแม่
บทย่
อยออยย
าาหมายแผนแม่
บบทย่

ปี ปี2562
010001
010002
ปี 2562
010002
2562010001
010001
010002
ปี ปี2563
010001
ปี 2563
010001
010002
2563 010001 010002
010002
การต่
างประเทศ
ปี ปี2562
020001
2. 2.
การต่
งประเทศ
ปี 2562
2.าการต่
างประเทศ
2562020001
020001
ปี ปี2563
020001
ปี 2563
2563020001
020001
การเกษตร
ปี ปี2562
030001
030002
3. 3.
การเกษตร
ปี 2562
030002
3. การเกษตร
2562030001
030001
030002
ปี ปี2563
030001
030002
ปี 2563
2563030001
030002
030001 030002
อุ4.ตสาหกรรมและบริ
การแห่
งอนาคต
ปี ปี2562
040101
040201
040301
040302040401
040402040501
040501040502
040502040601
040601040602
040602
040001
040002
4. 4.
อุตสาหกรรมและบริ
การแห่
อนาคต
040101
040201
040301
อุตสาหกรรมและบริ
กงารแห่
งอนาคตปี 2562
2562040001
040101
040201
040301040302
040401040402
040402
040501
040502
040601
040602
040001
040002
040002
ปี ปี2563
040101
040201
040301
040302
040402
040501
040502
040601
040602
040001
040002
2563040001
040101
040201
040301
040401
040402
040501
040502
040601
040602
ปี 2563
040101
040201
040301
040302
040401
040402
040501
040502
040601
040602
040001
040002
040002
050101
050102
050103
050201050202
050301050302
050302050303
050303050401
050401050402
050402050501
050501050601
050601050602
050602050603
050603
050101
050102
050103050201
050202050301
050301
050302
050303
050401
050402
050501
050601
050602
050603
การท่
องเที
ย่ ว ย่ ว
ปี ปี2562
5. อการท่
2562050001
050001
050002
050003
050102
050103
050001
050002
050003050101
5. 5.
การท่
งเที
ย่ อวงเที
ปี 2562
050002
050003
2563050001
050101
050102
050103050201
050202050301
050301
050302
050303
050401
050402
050501
050601
050602
050603
ปี ปี2563
050101
050102
050103
050201050202
050301050302
050302050303
050303050401
050401050402
050402050501
050501050601
050601050602
050602050603
050603
050001
050002
050003050101
050001
050002
050003
ปี 2563
050102
050103
050002
050003
6.
พื
น
้
ที
แ
่
ละเมื
อ
งน่
า
อยู
อ
่
จ
ั
ฉริ
ย
ะ
ปี
2562
060101
060201
060202
060001
060002
060003060101
แ่ ละเมื
อ่ จั ยฉริะ ยะ
ปี 2562 060001
060101060201
060201060202
060202
060001
060002
060003
6. 6.
พืน้ พืทีน้ แ่ ทีละเมื
องน่อางน่อยูาอ่อยูจั ฉริ
ปี 2562
060002
060003
2563060001
060101
060201
060202
060001
060002
060003
ปี ปี2563
060101
060201
060202
060001
060002
060003
ปี 2563
060101
060201
060202
060002 060003
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท
7.
โครงสร้
า
งพื
น
้
ฐาน
ระบบโลจิ
ส
ติ
ก
ส์
ปี
2562
070101
070102
070103070104
070104070105
070105070201
070201
070202
070203
070204
070301
070001
โครงสร้
น้ ฐาน
ระบบโลจิ
ปี 2562 070001
070101070102
070102070103
070103
070201070202
070202070203
070203070204
070204070301
070301
070001
7. 7.
โครงสร้
างพืางพื
น้ ฐาน
ระบบโลจิ
สติกสส์ติกส์ ปี 2562
070101
2563070001
070101
07010270103
70103070104
070104070105
070105
070201
070202
070203
070204
070301
070001
และดิ
ปี ปี2563
070101
070102
70103
070104
070105070201
070201070202
070202070203
070203070204
070204070301
070301
และดิ
จและดิ
ทิ จลั ทิ ลั จทิ ลั
070001
ปี 2563
070101
070102
010101
010102
010103
010201
010202010301
010301010302
010302010401
010401010402
010402010501
010501
010101
010102
010103
010101
010102
010103010201
010201010202
010202
010301
010302
010401
010402
010501
010101
010102
010103
010201
010202010301
010301010302
010302010401
010401010402
010402010501
010501
010101
010102
010103
010101
010102
010103010201
010201010202
010202
010301
010302
010401
010402
010501
020201
020202
020301
020401
020501
020201
020202
020301
020201
020202
020301020401
020401020501
020501
020201
020202
020301
020401
020501
020201
020202
020301
020401
020501
020201 020202 020301 020401 020501
030101
030201
030202
030301
030302030401
030401030501
030501030502
030502030601
030601030602
030602
030101
030201
030202
030101
030201
030202030301
030301030302
030302
030401
030501
030502
030601
030602
030101
030201
030202
030301030302
030401030501
030501030502
030502030601
030601030602
030602
030101
030201
030202
030101
030201
030202030301
030302030401
030401
030501
030502
030601
030602
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ผลการดาเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ป้ ระกอบการและวิ
สาหกิ
จขนาด
8. 8.ผูป้ ผูระกอบการและวิ
สาหกิ
จขนาด
กลางและขนาดย่
อมยุ
คใหม่
กลางและขนาดย่
อมยุ
คใหม่
9.9.เขตเศรษฐกิ
จพิจเพิศษเศษ
เขตเศรษฐกิ

10.10.การปรั
บเปลี
ย่ นค่
านิายนิมและ
การปรั
บเปลี
ย่ นค่
ยมและ
ฒนธรรม
วัฒวันธรรม
11.11.การพั
ฒนาศั
กยภาพคนตลอด
การพั
ฒนาศั
กยภาพคนตลอด
ช่วช่งชี
วิตวิต
วงชี
12.12.การพั
ฒนาการเรี
ยนรู
้ ้
การพั
ฒนาการเรี
ยนรู
การเสริ
มสร้
างให้
คนไทย
13.13.การเสริ
มสร้
างให้
คนไทย
มีสมีขุ สภาวะที
ด่ ี ด่ ี
ขุ ภาวะที
14.14.ศักศัยภาพการกี
ฬาฬา
กยภาพการกี

15.15.พลัพลั
งทางสั
งคม
งทางสั
งคม
16.16.เศรษฐกิ
จฐานราก
เศรษฐกิ
จฐานราก
17.ความเสมอภาคและหลั
ความเสมอภาคและหลั
ประกั
17.17.
กประกั
น นน
ความเสมอภาคและหลั
กกประกั
ทางสั
คม
ทางสั
งคม
ทางสั
งงคม
18.การเติ
การเติ
โตอย่
งยั
18.18.
บโตอย่
างยัาางยั
ง่ ยืง่ง่ นยืยืนน
การเติ
บบโตอย่
19.การบริ
การบริ
ารจั
การน้
ระบบ
19.19.
หารจั
ดการน้
้าทั้า้าง้ ทัทัระบบ
การบริ
หหารจั
ดดการน้
ง้ง้ ระบบ
20.การบริ
การบริ
ารประชาชนและ
20.20.
การประชาชนและ
การบริ
กการประชาชนและ
ประสิ
าพภาครั
ประสิ
ทธิททภธิธิาพภาครั
ฐ ฐฐ
ประสิ
ภภาพภาครั
21.การต่
การต่
นการทุ
และ
21.21.
อต้ออาต้ต้นการทุ
จริจจตริริและ
การต่
าานการทุ
ตตและ
ประพฤติ
อบ
ประพฤติ
มิชมมอบ
ประพฤติ
ิชิชอบ
22.กฎหมายและ
กฎหมายและ
22.22.
กฎหมายและ
กระบวนการยุ
รรม
กระบวนการยุ
ตธิ ตตรรม
กระบวนการยุ
ธิธิ รรม
23.การวิ
การวิ
และพั
ฒนานวั
นานวั
กรรม
23.23.
จยั จจและพั
ฒนานวั
ตกรรม
การวิ
ยั ยั และพั
ฒ
ตตกรรม
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2562
ปี ปี2562
ปี ปี2563
2563
ปี ปี2562
2562
ปี ปี2563
2563
ปี ปี2562
2562
2563
ปี ปี2563
ปี ปี2562
2562
ปี ปี2563
2563
ปี ปี2562
2562
ปี ปี2563
2563
2562
ปี ปี2562
ปี ปี2563
2563
ปี ปี2562
2562
2563
ปี ปี2563
ปี ปี2562
2562
ปี ปี2563
2563
ปี ปี2562
2562
ปี ปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563
2562
ปี ปีปี2562
2562
2563
ปี ปีปี2563
2563

080001
080001
080001
080001
090001090002
090002
090001
090001090002
090002
090001
100001
100001
100001
100001

110001
110001
110001
110001
120001120002
120002
120001
120001120002
120002
120001
130001
130001
130001
130001
140001
140001
140001
140001
150001
150001
150001
150001
150001
160001
160001
160001
160001
160001
160001
170001
170001
170001
170001
170001
170001

080101080102
080102080201
080201080202
080202080301
080301080302
080302
080303
080401
080101
080302080303
080303080401
080401
080101080102
080102080201
080201080202
080202080301
080301080302
080302
080303
080401
080101
080302080303
080303080401
080401
090101090102
090102090201
090201090202
090202090203
090203090301
090301
90302
090303
090101
090301 90302
90302 090303
090303
090101090102
090102 90201
90201 090202
090202090203
090203090301
090301
090302
090303
090101
090301090302
090302090303
090303
100101100201
100201100301
100301
100101
100101100201
100201100301
100301
100101
110101110201
110201110301
110301110401
110401110402
110402110501
110501
110101
110501
110101110201
110201110301
110301110401
110401110402
110402110501
110501
110101
110501
120101120201
120201
120101
120101120201
120201
120101
130101130201
130201130301
130301130401
130401130501
130501
130101
130101130201
130201130301
130301130401
130401130501
130501
130101
140101140201
140201140301
140301
140101
140101140201
140201140302
140302
140101
150101150201
150201150202
150202
150101
150101
150201
150203
150101
150101150201
150201150203
150203
160101
160201
160202
160101
160101160201
160201160202
160202
160101
160201
160202
160101
160101160201
160201160202
160202
170101
170201
170101
170101170201
170201

170101
170201
170101
170101170201
170201
180101
180102
180201
180301
180401
180402
180403
180501
180001
180101
180101180102
180102180201
180201180301
180301180401
180401180402
180402180403
180403180501
180501
180001
180001
180101
180102
180201
180301
180401
180402
180403
180501
180001
180101
180101180102
180102180201
180201180301
180301180401
180401180402
180402180403
180403180501
180501
180001
180001
190101
190102
190103
190201
190202
190203
190301
190001
190002
190003
190101190102
190102190103
190103190201
190201190202
190202190203
190203190301
190301
190001
190001190002
190002190003
190003 190101
190101
190102
190103
190201
190202
190203
190301
190001
190002
190003
190101190102
190102190103
190103190201
190201190202
190202190203
190203190301
190301
190001
190001190002
190002190003
190003 190101
200001
200002
200001
200001200002
200002
200001
200002
200001
200001200002
200002

200101
200201
200301
200302
200401
200501
200101
200101200201
200201200301
200301200302
200302200401
200401200501
200501
200101
200201
200301
200302
200401
200502
200101
200101200201
200201200301
200301200302
200302200401
200401200502
200502

210001
210001
210001
210001
210001
210001

210101
210102
210201
210101
210101210102
210102210201
210201
210101
210102
210201
210101
210101210102
210102210201
210201

220001
220002
220001
220001220002
220002
220001
220002
220001
220001220002
220002

220101
220102
220103
220201
220101
220101220102
220102220103
220103220201
220201
220101
220102
220103
220201
220101
220101220102
220102220103
220103220201
220201

230001
230002
230001
230001230002
230002
230001
230002
230001
230001230002
230002

230101
230102
230201
230301
230401
230501
230502
230101
230101230102
230102230201
230201230301
230301230401
230401230501
230501230502
230502
230101
230102
230201
230301
230401
230501
230502
230101
230101230102
230102230201
230201230301
230301230401
230401230501
230501230502
230502
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1

การมองเป้าหมายร่วมกัน

Worksheet 1

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก
แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
คําอธิบาย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
070101 ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการจัดทําข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ สศช. มีภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย
กุมภาพันธ์ 2564
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
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ตัวอย่าง การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

หน่วยงานเจ้าภาพ

เป้าหมาย:

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

แผนย่อย
การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

แผนย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

เป้าหมายของแผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

กุมภาพันธ์ 2564

แผนย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

เป้าหมายของแผนย่อย

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการ
ที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

แผนย่อย
การสร้างระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

เป้าหมายของแผนย่อย
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์
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สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)
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รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
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หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)
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หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)
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รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย 9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก

ในปี 2560 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP ณ ปี
ปัจจุบัน) มูลค่า 2,302,556 ล้านบาท ขยายตัว ร้อย
ละ 3.37 เมื่ อเที ยบกับปี ที่ผ่านมา และมีอั ตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 (ปี 2556 – 2560) ร้อยละ
4.96 ถึ ง แม้ ยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ กาหนดไว้ แต่
ยังคงสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ เป็น
ผลมาจากการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ นฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐที่ยังอยู่ระหว่า งการดาเนินโครงการซึ่ ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
บรรลุค่าเป้าหมาย

การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

กุมภาพันธ์ 2564
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ในช่วงปี 2561-2562 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รวมทั้ ง สิ้ น 928 โครงการ เงิ น ลงทุ น รวม 1,128,781
ล้านบาท และมีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม
692 โครงการ เงินลงทุน 503,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ที่มีการขอรับการลงทุนทั้งหมด 446 โครงการ
เงินลงทุน 293,020 ล้านบาท และมีการอนุมัติให้การ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น รวม 300 โครงการ เงิ น ลงทุ น
312,574 ล้ า นบาท ผลการด าเนิ น การในปี 2561 –
2562 มี มู ล ค่ า การลงทุ น รวม 503,182 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 83.86 จากค่าเป้าหมาย

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
95

แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน
การดาเนินการ

ตัวอย่าง Worksheet 1

ให้ ห น่ ว ยงานระบุ ค วาม
เกี่ยวข้องหลักและสนับสนุน
ของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สศช. ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63
ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการ โดย สศช. ได้ จั ด ท า
วีดิทัศน์ประกอบการดาเนินการจัดทาโครงการสาคัญ
ประจาปี 2565 รูปแบบ Online ชี้แจงรายละเอียด
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน และให้ ห น่ ว ยงาน
จัดทา Worksheet1, Worksheet2, Worksheet3
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าโครงการของ
หน่วยงานต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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การมองเป้าหมายร่วมกัน
วิธีการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (Gap)

กุมภาพันธ์ 2564
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องดาเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดในแผนแม่บทฯ
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การวิเคราะห์หาการดาเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย....

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาดาเนินงานต่าง ๆ ที่จะนาไปขับเคลื่อนเป้าหมาย……….
หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ที่มคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้

VC
กุมภาพันธ์ 2564

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

เอกสารประกอบการดาเนินการของขั้นตอน 2.1 คือ
Worksheet ที่ 2 :

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย
สาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่
คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน
nscr.nesdc.go.th
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?
“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้
กุมภาพันธ์ 2564

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่ า งเป็ น ระบบ ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการการด าเนิ น งาน
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ทีส่ ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด
nscr.nesdc.go.th
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02

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดทาโครงการสาคัญ

Final Value chain Thailand (FVCT)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ

Worksheet 2
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดาเนินงาน (ต้นทาง)
ไปจนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด กระบวนการการด าเนิ น งาน
(ปลายทาง) ทีส่ ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?
“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้
หน่วยงานจัดทาโครงการสาคัญ/การดาเนินงาน/ภารกิจประจาที่จาเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น
กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การดาเนินงาน หรือภารกิจประจาของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้า หมายแผนแม่บ ทย่ อ ยได้อ ย่า งเป็ น รู ป ธรรม โดยหน่ว ยงานจะระบุร ายละเอีย ด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน
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โครงการสาคัญ
โครงการสาคัญ คืออะไร

กุมภาพันธ์ 2564
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Final Value Chain Thailand
กุมภาพันธ์ 2564
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“

เพื่อ เป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี โดยมี คาอธิบาย
หัวข้อต่าง ๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ เพื่อให้
หน่ ว ยงานสามารถน าไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อให้
หน่ ว ยงานมี ข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การน าโครงการเข้ า สู่ ร ะบบ
eMENSCR ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

“

ตัวอย่างข้อเสนอร่างโครงการ (X)

• วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มฯ
กุมภาพันธ์ 2564
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ร่างโครงการ : ในการจัดทาร่างโครงการจาเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยหนึ่งด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ (ถ้ามี)

ชื่อโครงการของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ความเกี่ยวข้องของโครงการกับเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

นายรักชาติ ยิ่งชีพ

หมายเหตุ :

ชื่อผู้ประสานงานหลักของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการที่ดีจะต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจะเป็นได้ทั้งโครงการใหม่ หรือโครงการต่อเนื่อง แต่ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ
กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ 1 : ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ชื่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่สอดคล้องกับโครงการ

ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ 2 คือ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ข้อ 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และข้อย่อย 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของโครงการ
กับประเด็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นาโครงการ
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติ
กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ 1 : ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ชื่อประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการมีความสอดคล้อง
และสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2)
ความสอดคล้องของโครงการ
กับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายระดับประเด็น (130001) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขนึ้ และมีความเป็นอยูท่ ี่ดีขนึ้
แผนย่อยข้อ 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

หมายเหตุ :

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นาโครงการ
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติ
กุมภาพันธ์ 2564
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนย่อย
ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
V01 ระบบสุขภาพ
F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น

กุมภาพันธ์ 2564
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ชื่อองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี
ความสอดคล้อง

ชื่อปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี
ความสอดคล้อง
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ส่วนที่ 2 : สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)
1) หลักการและเหตุผล

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
2. อธิบายสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลตัวเลข สถิติ
3. อธิบายว่าจะทาอะไรและสิ่งที่ทาส่งผลอย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผล

กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ 2 : สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)

2) วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
2. เพื่อให้ประชากรเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น

ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด (แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์
ได้มากกว่า 1 ข้อ) และจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ
สามารถวัดและประเมินผลได้

 และต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการมีความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยได้จริงหรือไม่อย่างไร
กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ 2 :

สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)

3) เป้าหมาย
สิ่งที่จะได้จากการดาเนินโครงการโดยตรง

วัคซีน
กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

เป้าหมายที่ได้จากเป้าหมายเชิงผลผลิตอีกทอดหนึ่ง

พิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเล่มรายงานประจาปีที่ สศช. ประกาศ
เผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการคานวณนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (โดยใช้ข้อมูล
จากรายงานประจาปีตามลิงก์ด้านล่าง)
http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากโครงการสิ้นสุดลง
สิ่งที่เป็นตัววัดความสาเร็จของโครงการว่าประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด

ระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทาเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุด้วยว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาที่ดาเนินโครงการ เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และสิ้นสุดลงเมื่อไร

หมายเหตุ : การกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
กุมภาพันธ์ 2564
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**ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการปิดช่องว่างของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ถือเป็นส่วนสาคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อเสนอร่างโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 3 :

กิจกรรมและงบประมาณ

กิจกรรม
ระบุกิจกรรมขั้นตอนการดาเนินงานให้ชัดเจน

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาจากงบประมาณในการดาเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
หรือไม่ โดยนาโครงการที่ผ่านมาที่ลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ประกอบในการพิจารณา

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการให้มีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเทียบกับกิจกรรม
การดาเนินการที่ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มาใช้ประกอบในการพิจารณา

ประมาณการงบประมาณ

 และต้องพิจารณาว่าแผนงาน/กิจกรรมของโครงการมีการระบุแผนงาน/กิจกรรม/การดาเนินการไว้อย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือไม่ และมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการได้ตามที่ระบุไว้
กุมภาพันธ์ 2564
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ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ

ส่วนที่ 4 :

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง

แนวทาง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง

แนวทาง

01

02
02

03

04

05

06

 นาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา ใส่ลงตาราง
กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

114

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ (X) ของทั้ง 140 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
จากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565
“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการสาคัญ (X) ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
ทั้งนี้ โครงการสาคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกนาไปบรรจุในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท
เฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”

รายละเอียดโครงการ
(X) ตามข้อเสนอ
โครงการที่นาเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR
พร้อม M7
Workshops ครั้งที่ 1 และ 2
หน่วยงานเจ้าภาพ
จ.1 จ.2 จ.3
กุมภาพันธ์ 2564

ให้คะแนน X
ตามหลักเกณฑ์
(Checklist) การ
คัดเลือก X สาคัญ
ประจาปี 2565

Workshops ครั้งที่ 3
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ
(Normalisation)

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX
ที่ผ่านการ normalisation
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เพื่อคัด X
สาคัญของแต่ละเป้า

หาค่าน้าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ตามความสาคัญ/เร่งด่วน

หาค่าเฉลี่ยของ X สาคัญ
ของ 140 ทุกเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อ
จัดลาดับ IMPACT ของ
X สาคัญ

โครงการ
สาคัญ
(X) ประจาปี
2565

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการสาคัญ ประจาปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
nscr.nesdc.go.th
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

โครงการสาคัญ

กุมภาพันธ์ 2564

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
พิจารณาหลักการและ
รายละเอียดของโครงการ เหตุผลของโครงการว่ามีการ
ในภาพรวมกับปัจจัยที่
อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ/
เลือกมาว่ามีความ
งานวิจยั /ข้อมูลสถิติ มาใช้
สอดคล้องและส่งผลต่อการ ในการอ้างอิง เพื่อทาให้มี
บรรลุเป้าหมายได้จริง
ความน่าเชื่อถือ

พิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการในการ
ดาเนินการให้สาเร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การบรรลุเป้าหมายใน
ปี 2565

พิจารณางบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ
ว่ามีความเหมาะสม
และเกิดความคุ้มค่าต่อ
ผลสัมฤทธิ์
nscr.nesdc.go.th

พิจารณาจากวัตถุประสงค์
ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของโครงการว่ามี
ความชัดเจน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

พิจารณาความซ้าซ้อน
ของโครงการที่
หน่วยงานเคย
ดาเนินการผ่านมา

พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/
การดาเนินการของโครงการ
ว่ามีความชัดเจน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของโครงการ และสามารถ
ดาเนินการได้

พิจารณารายละเอียดโครงการ (ผลผลิต/
ผลลัพธ์/กิจกรรม) ว่าเป็นโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพื่อ
ดาเนินการตามภารกิจปกติ และจัดตั้ง
กองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการ
117

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ
หน่วยงานภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

ผลรวมคะแนนได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์
XYZ ของโครงการ

ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์
XYZ ของโครงการ

กุมภาพันธ์ 2564
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หลักการ

การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
การนาโครงการสาคัญ (X) มาจัดลงใน Quadrant

*

Q4

*

Q3

โครงการที่
ต้องเร่ง
ดาเนินการ
มากที่สุด

โครงการ
ที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

องดาเนินโครงการ
*เพื่อยัรังกต้ษาสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะนาโครงการที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน นาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

พ.ศ. 2565

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
จานวน 571 โครงการ ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
จาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการสาคัญรองรับการดาเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
จานวน 250 โครงการและโครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ จานวน 321 โครงการ
โครงการสาคัญ 571 โครงการ

กุมภาพันธ์ 2564

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2

2

1

1

เป็นโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ทีส่ ่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา
(Cope, Adapt, Transform) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 23 ประเด็นแผน
แม่บทฯ จึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
และแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
nscr.nesdc.go.th
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โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

250

โครงการ

571
โครงการ

โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ

321

โครงการ

โครงการสาคัญที่สอดคล้องการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ย่อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง 140 เป้ าหมายของ 23 แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) โครงการส าคั ญ ที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายย่ อ ย
ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องเน้นให้ความสําคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) โดยจะเป็นการเสริมรับ
กับ แนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อให้ ค นไทยมี ง านทํ า และ
สามารถยั ง ชี พ อยู่ ไ ด้ ขณะที่ ก ลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
การกระจายรายได้ สู่ ท้ อ งถิ่น และ (2) แนวทางที่ ร องรั บ ประเด็ น การพั ฒ นา
เพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด -19
อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
และติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
กุมภาพันธ์ 2564
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

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

ทุกโครงการ (X)
ที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2
รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ
ตามภารกิจปกติ

บรรจุใน
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. 2565)

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อให้ความเห็นชอบ

สงป. จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี

ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
กุมภาพันธ์ 2564
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ :

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

การดาเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

1

โครงการ
สาคัญฯ
571

สานักงบประมาณ

สานักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการสาคัญจัดทา
รายละเอียดโครงการสาคัญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยใช้ ข้ อ มู ล ตั้ ง ต้ น จากระบบติ ดตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป

2
169 หน่วยงาน

รายละเอียด
โครงการสาคัญฯ
571

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ต าม
กระบวนการที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3
หน่วยงาน
กุมภาพันธ์ 2564

ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณรองรั บ
การดาเนินการโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
จานวน 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการดาเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

Z

23

37

แผนแม่บทฯ

เป้าหมายประเด็น

85

140

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายย่อย

Y2

Y1

X
กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

X

X

X

X
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ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับและโครงการสาคัญ : ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
การจัดทาแผนระดับ 3 จะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็นการถ่ายระดับของแผนและทาให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

• มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
• มติ ครม. 12 มีนาคม 2562
• มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2564
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Template แผนระดับที่ 3
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
ส่วนที่ 3 สาระสําคัญของแผนฯ

แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แ ละแผนระดั บ 2 อื่ น ๆ (ในกรณี ที่ มี ค วาม
สอดคล้องแผนระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับที่ 3
อื่น (หากมี)
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานจะต้ อ งระบุ ใ ห้ ไ ด้ ว่ า แผนระดั บ 3
ของหน่ ว ยงานมี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่
สอดคล้องได้อย่างไร
หมายเหตุ ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จาเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อนาแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม
กุมภาพันธ์ 2564
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการทางาน
กุมภาพันธ์ 2564

วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา
nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
13 พ.ค.2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กุมภาพันธ์ 2564

บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report)
เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุกขั้นตอน policy cycle)
เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ
ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน
ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government
ความโปร่งใส
nscr.nesdc.go.th
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR

กุมภาพันธ์ 2564
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1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

การกาหนดช่วงเวลาการนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติ ามระเบียบฯ

1
2
3
• การรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญในการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศราย 3 เดือน ต่อรัฐสภา
• สําหรับหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการที่ใช้ตามปีปฏิทิน สํานักงานฯ จะจัดระบบให้รองรับกับการดําเนินงานตามปีปฏิทินต่อไป
กุมภาพันธ์ 2564
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4

นาเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/
การดาเนินงาน (M1-M5) ภายใน ไตรมาสที่
1 ของปี ง บประมาณ หากเป็ น โครงการที่
เริ่มต้นในไตรมาสอื่น ให้นาเข้าข้อมูลภายใน
30 วัน หลังสิ้นไตรมาส
รายงานผลการดาเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30
วัน หลังสิ้นไตรมาส
Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูล
ตาม template ได้ตลอดเวลา หลังจาก
แผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ โดย
มอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกอง
ที่เกี่ยวข้อ งในการน าเข้าข้อมู ล โดยต้อ ง
ผ่านการอนุมัติตามลาดับ (M7)
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพื่อให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
132

โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป
แผนแม่บท แผนความมั่นคง)
- แผนระดับที่ 3
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

M1
ความเชื่อมโยง
ระดับแผน
เป้าหมาย

M2
ข้อมูลทั่วไป

- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ)
- วิธีการดาเนินงาน (ดาเนินการเอง/ จัดจ้าง)

กุมภาพันธ์ 2564

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

M3
รายละเอียด

- โครงการ
- การดําเนินงาน

M4
แผนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม

- กิจกรรม/ วิธีการดาเนินการ
(ระบุรายไตรมาส)
- ระยะเวลาการดาเนินการของแต่
ละกิจกรรม

- วงเงินงบประมาณ
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด
และแหล่งเงิน)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

การอนุมัติข้อมูล

M5

M6

M7

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

ผู้อนุมัติ

- การดาเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการดาเนินงาน)
- ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ

nscr.nesdc.go.th
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M1

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1

2
3
4
กุมภาพันธ์ 2564
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1. กรอกชื่อโครงการ/การดาเนินงาน

2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ” ให้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น กรุณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง
3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความ
สอดคล้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หาก
โครงการมีความสอดคล้อง
4. เพิ่มความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ)
134

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

M1
Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

Z เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z กลุ่มตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

แผนแม่บทฯ

Z ตัวชี้วัด

Y2 เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z เป้าหมาย
Z ตัวชี้วัด

แผนย่อย

แนวทางการพัฒนา Y1

X
โครงการ
กุมภาพันธ์ 2564

Y2 เป้าหมาย
Y2 ตัวชี้วัด

Y1 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z ตัวชี้วัด

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น.....

Y2 เป้าหมาย

Y2 ตัวชี้วัด

Y1 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น.....

Y

การนาเข้าข้อมูลโครงการ
1 /การดาเนินการ

Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

Y2 ตัวชี้วัด

Y2 ตัวชี้วัด
แผนย่อย

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y2 เป้าหมาย

Y1 เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา Y1

Y1 ตัวชี้วัด

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

โครงการ X
nscr.nesdc.go.th
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M1

แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
การเลื อ กความสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
แม่บทฯ ไว้
ดังนั้ น เมื่ อได้ มีก ารเลือ กความสอดคล้อ งกั บ
แผนแม่ บ ทฯ แล้ ว ระบบฯ จะแสดงเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

2

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

3

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง
(หลัก)

กุมภาพันธ์ 2564

4

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก)

7

เลื อกประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อง (โดยระบบฯจะแสดง
เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก
(6) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา(4))

5

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

8

6

เลื อ กยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น... (โดยระบบฯจะแสดงเฉพาะ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ แ นวทางการพั ฒ นา (4) มี ค วาม
สอดคล้อง)

เลือกเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง (โดยระบบฯจะ
แสดงเฉพาะเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติด้านที่เลื อก (6)
และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่เลือก (5))

9

ในกรณี ที่ โ ครงการสอดคล้องมากกว่า หนึ่ง ประเด็ น ให้ เ พิ่ ม
ประเด็นรอง โดยทาขั้นตอนที่ 1 ถึง 8
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กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการดาเนินงานโดยหลายหน่วยงาน

M1

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/
การดาเนินการ

หน่วยงาน A
(เจ้าของแผนระดับ 3)

โครงการ

ห น่ ว ย ง า น A ก ร อ ก ข้ อ มู ล
โครงการเข้าในระบบฯเพื่อให้ได้
รหัสโครงการ

รหัสโครงการ
หน่วยงาน A จะต้องแจ้ ง “รหัส
โครงการ” ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆที่ ท า
โครงการร่วมกัน เพื่อใช้อ้างถึงในส่วน
ของ M2 บนระบบ eMENSCR
กุมภาพันธ์ 2564

แผนระดับ 1
แผนระดับ 2
แผนระดับ 3

โครงการ

หน่วยงาน B

โครงการ

หน่วยงาน C

โครงการ

หน่วยงาน D

nscr.nesdc.go.th

หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
เอง และกรอกข้อมูลเข้า
สู่ระบบโดยอ้างถึง รหัส
โครงการ A ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สอดคล้องกันทั้งหมด
137

M1

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2564
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M2

ข้อมูลทั่วไป

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1. เลื อ กว่ า ข้ อ มู ล ที่ นํ า เข้ า ในระบบฯ มี ลั ก ษณะเป็ น “โครงการ” หรื อ “การ
ดําเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/การดําเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน
3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้ามี)
4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การดําเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้งบประมาณ
5. เลือกวิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง/จัดจ้าง หากดําเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือกทั้งสองตัวเลิก
กุมภาพันธ์ 2564
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6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)
7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า
8. กรอกรายละเอี ยดข้ อมู ล เจ้ า หน้ าที่ ผู้ มีค วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี
139

M2

ข้อมูลทั่วไป

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2564
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M3

รายละเอียดโครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1

3

2

1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏ

2. ระบุพื้นที่ดําเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นที่ )
โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา”
3. กรอกข้อมูลในกรณีที่ดําเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่ หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

141

M3

รายละเอียดโครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2564
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M4

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย “+” ถ้า
ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ก็ ส า ม า ร ถ ค ลิ ก
เครื่ อ งหมาย “+” ภายใต้ กิ จ กรรมหลั ก
เพิ่มเติมได้

2

1
3

4

2. ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมจะสอดคล้องกับ
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้ นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3)

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม
4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อกาหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ)
กุมภาพันธ์ 2564
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M4

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2564
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M5

แผนการใช้งบประมาณ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1

1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร

2

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอื่น
และระบุชื่อหน่วยงานนั้น

3

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ

4

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามวงเงินโครงการ

5

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมาจากแหล่ง
อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น

6

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส
กุมภาพันธ์ 2564
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M5

แผนการใช้งบประมาณ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2564
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การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

M6

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

การดาเนินการที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแผน

ความก้าวหน้าของโครงการ
• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม
แผนงาน
• การเบิกจ่ายงบประมาณ

กุมภาพันธ์ 2564

•
•
•
•

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ
แผนระดับ 2 อื่นๆ (หากมี)
แผนระดับ 3 (หากมี)

nscr.nesdc.go.th

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
• ผลการดาเนินงาน
• ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน
• ข้อเสนอแนะ
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M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

148

M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

“Accountability”

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

149

Q

โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างทีต่ ้องนาเข้าระบบ eMENSCR ?
A

ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ฯลฯ
กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

150

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
จานวน 10,772 โครงการ

(5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิงแวดล้อม
จานวน 8,327
โครงการ
eMENSCR

เอกสารร่าง
19,191 โครงการ

(1) ด้านความมั่นคง
จานวน 5,823 โครงการ

8.4%
14.9% 8.1%
15%
15.2%
11.3%
11.5%

เอกสารรอแก้ไข
2,606 โครงการ
เอกสารรออนุมัติ
6,073 โครงการ

(2) ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
จานวน 10,989
โครงการ

7.5%
7.1%

43.2%
43%

เอกสาร
ผ่านการอนุมัติ
44,366 โครงการ

รวมทั้งสิ้น
72,236 โครงการ

(3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
จานวน 31,197 โครงการ

(4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
จานวน 5,127 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตาม ตรวจสอบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

คณะรัฐมนตรี
nscr.nesdc.go.th

รัฐสภา

อื่น ๆ
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M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

การใช้ประโยชน์ eMENSCR

การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

กุมภาพันธ์ 2564
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ระดับโครงการ

กุมภาพันธ์ 2564
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ระดับโครงการ

การใช้ประโยชน์ eMENSCR

กุมภาพันธ์ 2564
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

กุมภาพันธ์ 2564
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
สีแดง
สีสม้

ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
: สถานการณ์ต่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย

สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

สีเทา

อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65
อยู่ที่ ร้อยละ 45

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

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน
GDP ของ SME อยู่ที่
ร้อยละ 43
กุมภาพันธ์ 2564

สีเขียว

ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สีเหลือง

51% – 75% 76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
nscr.nesdc.go.th
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ระดับผลลัพธ์

กุมภาพันธ์ 2564
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR
ฐานข้อมูลต่างๆ

ระบบ eMENSCR

Data Analysis

ฯลฯ

Data Preparation
Data Integration

ผลการดาเนินงาน
จากส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

Visualization
กุมภาพันธ์ 2564

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา

สศช.
NECTEC

สศช.

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

สศช.

ประชาชน

หน่วยงานในระดับนโยบาย

NECTEC
nscr.nesdc.go.th
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GFMIS

e-Budgeting

ประชาชน/
สาธารณะ
หน่วยงาน
eMENSCR
Dashboard

โครงการ

ELAAS

ติดตาม
ตรวจสอบ

e – Plan

PADME

E-Gov Database

http://nscr.nesdb.go.th

กุมภาพันธ์ 2564

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•
•
•
•
•
•

Data exchange
ประเมินผล
Performance management

X

Y

หัวหน้าส่วน
ราชการ

สศช.

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

• พื้นที่
• ภาพรวม

ส่วนรายงานผลออนไลน์
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ

รายงาน
รายงาน
รายงาน

Etc.

สงป.
สลน.
สลค.
กพร.
กพ.
ฯลฯ

JSON file

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง

รัฐสภา

other Databases

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการของหน่วยงานเอง
eMENSCR
Dashboard
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง

รัฐสภา

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

Z

nscr.nesdc.go.th

คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://nscr.nesdb.go.th
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• แผนระดับที่ 3
• ความก้าวหน้าและผลการด่าเนินโครงการ
• รายงานประจ่าปี

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

กุมภาพันธ์ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ TPMAP
คนจนอยู่ที่ไหน ?

ใครคือคนจน ?

TPMAP คื อ ระบบฐานข้ อมู ลขนาดใหญ่
(Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนตลอดทุ กช่ วงวัย และการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้าแบบชี้เป้า

นายกฯ มีคาสั่งการ ในการใช้ Big Data
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ปัญหาของคนจน
คืออะไร ?

TPMAP สามารถใช้ ร ะบุ ปั ญ หาความยากจนและ
ความต้องการการพั ฒนาของแต่ละช่ วงวัยได้ ในระดั บ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ
หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น

สานักงานฯ และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อสั่งการให้ กบภ. นาระบบ TPMAP 1.0
ไปใช้ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน

ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty
Map and Analytics Platform
: TPMAP 1.0)
กุมภาพันธ์ 2564

TPMAP เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของครั วเรื อนและบุคคลที่มีความจาเป็ นต้องได้รับการพั ฒนาและช่วยเหลื อ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เมษายน 2562

มกราคม 2561

สานักงานฯ และ NECTEC

แก้ไขปัญหาคนจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ?

สานักงาน ฯ ได้ดาเนินการ
ขยายผลการพั ฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้ เป็ นระบบข้ อมู ลขนาดใหญ่ ส าหรั บการพั ฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 2.0) เพื่อให้
ครอบคลุ ม ประเด็ นการพั ฒนาจากการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน มาเป็ นการพั ฒนาคน
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย
nscr.nesdc.go.th
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หลักการของระบบ TPMAP

TPMAP คือ
1

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหาร
จัด การข้อมู ล การพัฒนาคนตลอดทุ กช่ว งวั ย และการแก้ไขปัญ หา
ความยากจนและเหลื่อมล้าแบบชี้เป้า

2

TPMAP สามารถใช้ ร ะบุ ปั ญ หาความยากจนและความต้ อ งการ
การพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น /
ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น

3

TPMAP เป็นเครื่ องมื อเชิง นโยบายแรกของประเทศที่ ส ามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ทาให้สามารถ
จัดลาดับความสาคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาและช่ว ยเหลือเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพบนฐานข้อมู ล
เชิงประจักษ์
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ข้อมูลของระบบ TPMAP
ข้อมูลของระบบ TPMAP

ข้อมูลระดับรายจังหวัดและตาบล

การแสดงผลข้อมูล
การแสดงผลของข้อมูล ระบบ TPMAP ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยมีการเผยแพร่จานวนคนจนเป้าหมาย
จ าแนกตามมิ ติ ความยากจนและพื้ นที่ ระหว่ า งปี 2560-2562
(ปี ปั จจุ บั น ของข้ อมู ล ) และมี การแสดงผลในรู ปแบบ “Data
Storytelling” ที่เว็บไซต์ www.tpmap.in.th

ข้อมูลชี้เป้า
ระดับบุคคล
ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ.
กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ. และ
ตกเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)
คนจนเป้าหมาย : ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ. และ
ตกเกณฑ์ MPI และเป็นลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
nscr.nesdc.go.th
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ข้อมูลของระบบ TPMAP : ฐานข้อมูล จปฐ.
จปฐ.

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จัดทาโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ

พื้นที่การจัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในเขตชนบท
(เขตชนบท หมายถึง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. และเทศบาลตาบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.)

การจัดเก็บ

ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. : หัวหน้าคุ้ม อาสาพัฒนาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้นาชุมชน อสม. หรืออาสาสมัคร
รอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. : รายปี
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของ จปฐ. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 : 5 หมวด
1.
2.
3.
4.
5.

สุขภาพดี
สภาพแวดล้อม
การศึกษา
การมีงานทาและรายได้
ค่านิยม

รวม
กุมภาพันธ์ 2564

7 ตัวชี้วัด
7 ตัวชี้วัด
5 ตัวชี้วัด
4 ตัวชี้วัด
8 ตัวชี้วัด

31 ตัวชี้วัด
nscr.nesdc.go.th
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ข้อมูลของระบบ TPMAP : ดัชนีความยากจนหลายมิติ
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI)

MPI

เป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้นโดย Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) ร่วมกับ United Nations Development Programme’s Human
Development Report Office (UNDP) หลักการสาคัญของดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) คือ ความยากจนนั้นมีความหลากหลาย และไม่สามารถวัดได้เพียงการใช้รายได้
ในการนิยามความยากจน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโอกาสการเข้าถึงแหล่งงาน ฯลฯ
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) สามารถออกแบบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนิยามความยากจนในพื้นที่นั้นๆได้ นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงข้อมูลด้านความหลากหลายของ
ปัญหาในพื้นที่หรือกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยผลการคานวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ในแต่ละพื้นที่สามารถบอกถึงปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาความจน
ในมิติต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีปัญหาและต้องการนโยบายในการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน

การคานวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ของ OPHI และ
UNDP เป็นนิยามที่ใช้ในการคานวณดัชนี Global MPI
สาหรับ 103 ประเทศ ได้กาหนดมิตคิ วามยากจนไว้ 3 มิติ ได้แก่
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านความเป็นอยู่
โดยมี 10 ตัวชี้วัด
กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลของระบบ TPMAP : ดัชนีความยากจนหลายมิติ

การประยุกต์ใช้ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ในระบบ TPMAP
การคานวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ในระบบ TPMAP ได้
อ้างอิงหลักการคานวณดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ของ สศช.
เป็นแนวทาง โดยใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นฐาน และกาหนดมิติความยากจน
ไว้ 5 มิติ
• ด้านการศึกษา
• ด้านสุขภาพ
• ด้านความเป็นอยู่
• ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
• และด้านรายได้
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 17 ตัว จาก 31 ตัวชี้วัดของ จปฐ.
รายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวและค่าน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การคานวณคะแนนความขัดสน
กุมภาพันธ์ 2564
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เว็บไซต์ ThaiME

http://thaime.nesdc.go.th

การเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR เพื่อการแสดงผล

Monitoring & Evaluation

eMENSCR

ติดตามตรวจสอบ
เสนอแนะ/ร้องเรียน

“ประชาชน”

ร่วมพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

ในเบื้ อ งต้ น เว็ บ ไซต์ ThaiME ใช้ ใ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
โครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้ทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน สามารถติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการได้

“ภาคีการพัฒนา”
สถาบันวิจัย

ให้บริการข้อมูล
ที่ง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด
(open government)

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัย
ฯลฯ

*ในระยะต่อไปจะเปิดให้ภาคประชาชนและสาธารณะ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานภาครัฐผ่านระบบดังกล่าวด้วย
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เว็บไซต์ Open-D

https://opendata.nesdc.go.th/

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

Login ด้วย
Username และ
Password ใน
ระบบ eMENSCR
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้ Open-D

หน่วยงานที่จะนาเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือสาหรับการใช้งานก่อน
การนาเข้าข้อมูลในระบบ
กุมภาพันธ์ 2564

1

เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

2

เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึง
หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย

3
nscr.nesdc.go.th

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการการตรวจสอบการดาเนินการของภาครัฐ และการดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
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การสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
รูปแบบเอกสาร

อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ (ภาษาไทย)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน

รูปแบบวีดีโอ

อาทิ วีดีโอร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศ
วีดีโอเป็นฮีโร่ในแบบของคุณ (You Can be a hero)
วีดีโอน้องมะม่วง
วีดีโอเราเท่ากัน

รูปแบบไฟล์เสียง
รูปแบบอื่น ๆ

SCAN ME

ไฟล์เสียงยุทธศาสตร์ชาติ
การ์ตูนสั้น เรื่อง ประกอบร่างมนุษย์ทราย
เกมยุทธศาสตร์ชาติ

กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

170

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

กุมภาพันธ์ 2564
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ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdc.go.th
E-mail : emenscr@nesdc.go.th
nscr@nesdc.go.th

@nscr
กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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