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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร 1 ชั้น 3

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
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ระเบียบวาระการประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระท่ี 2

ระเบียบวาระท่ี 3

เรื่องเพื่อหารือ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระท่ี 4

3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ครั้งที่ 2/2564
3.1.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ       

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570)
3.1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏิบัติ
3.1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่

3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ครั้งที่ 1/2564
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ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ 1/2564

ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่งท ารายงานการประชุมฯ
ให้คณะกรรมการพิจารณาตอบกลับการ
รับรองรายงานการประชุมฯ

9 เม.ย. 64

24 ก.พ. 64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564

➢ หน้า 12 ข้อ 4.2 การพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ให้มีเท่าที่จ าเป็น 
เพิ่มเติมข้อความ “ให้เกิดขึ้นจริง” “และปฏิทินการด าเนินงาน” และ ข้อ 4.3 การทบทวน
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจน เพิ่มเติมข้อความ “เพื่อถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายจาก
หน่วยงานที่ออกนโยบายให้ชัดเจน” 

➢ หน้า 15 ข้อ 2.1 แก้ไขข้อความจาก “อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของเขต
เศรษฐกิจทั่วโลก (IMD : World Digital Competitiveness Ranking)” เป็น “อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (IMD : Government Efficiency)”

ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

- โดยมีการแก้ไขดังนี้ – จากกรรมการฯ (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ดังนี้ 

วาระที่ 1 วาระที่ 2  

เรื่องประธานฯ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2564

3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 และรายงานสรุปผลการด าเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563
3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
4.2  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อหารือ

วาระที่ 5
เรื่องอ่ืน ๆ
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564



15 พฤศจิกายน 2564 www.nesdc.go.th 7

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

3.1.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 

แนวทาง
การจัดท า

โครงการส าคัญฯ

ผลการ
ด าเนินการตาม

แนวทางฯ

หน่วยงานหลัก 
และหน่วยงานสนับสนนุ ทราบ
สถานะความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และมองเป้าหมาย
การพัฒนา ร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน

• ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
(ฉบับแก้ไขปี 2566) 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

• ข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ที่น าเข้าระบบ eMENSCR พร้อมทั้ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (M7)
ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564
จ านวน 3,039 โครงการ

• การประเมินให้คะแนนขอ้เสนอโครงการ
ส าคัญฯ โดย  

• การด าเนินการตามกระบวนการ
ทางสถิตเิพื่อจัดล าดับความส าคัญ 

หน่วยงานน าโครงการส าคัญฯ 
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
รายปี เพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณ

การด าเนินการ
ระยะต่อไป

16 ก.ย. 64

เสนอต่อ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อพิจารณา

9 พ.ย. 64

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2566

ส านักงบประมาณ 
ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ

สงป. สศช.

ส านักงาน ก.พ. (จ.3) และ ส านักงบประมาณ 
(หน่วยงานผู้มีสิทธิประเมิน) ไม่ได้ประเมินให้
คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ

406 
โครงการ

โครงการส าคัญฯ 

• คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) และแนวทางการด าเนินการการขับเคลื่อนโครงการส าคัญ 
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สรุปภาพรวมข้อเสนอโครงการจ าแนกตามหน่วยงาน/แผนแม่บทฯ

หน่วยงาน (ระดับกระทรวง)/จ านวนหน่วยงานน าเข้าข้อเสนอโครงการ/จ านวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย
ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564
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เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการ

ส าคัญ
04 105 36

040101 22 10
040201 36 16
040301 19 5
040302 2 0
040401 0 0
040402 7 1
040501 10 2
040502 0 0
040601 8 1
040602 1 1
05 220 28

050101 61 10
050102 31 4
050103 5 3
050201 16 2
050202 4 2
050301 21 1
050302 0 0
050303 2 1
050401 9 1
050402 1 0
050501 5 0
050601 17 1
050602 16 0
050603 32 3
06 37 8

060101 19 2
060201 9 2
060202 9 4

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการ

ส าคัญ
07 114 21

070101 19 1
070102 24 2
070103 4 0
070104 16 9
070105 9 2
070201 4 0
070202 14 7
070203 17 0
070204 2 0
070301 5 0
08 97 15

080101 42 6
080102 22 1
080201 3 2
080202 2 1
080301 4 0
080302 6 0
080303 9 0
080401 9 5
09 47 6

090101 18 5
090102 11 0
090201 5 1
090202 0 0
090203 1 0
090301 5 0
090302 4 0
090303 3 0

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการ

ส าคัญ
10 59 5

100101 39 2
100201 0 0
100301 20 3
11 213 15

110101 12 1
110201 17 4
110301 57 0
110401 92 10
110402 7 0
110501 28 0
12 164 20

120101 143 18
120201 21 2
13 164 25

130101 47 4
130201 20 5
130301 78 11
130401 3 0
130501 16 5
14 38 6

140101 12 5
140201 18 0
140301 8 1
15 71 5

150101 40 2
150201 15 1
150202 16 2

10 59 5
100101 39 2
100201 0 0
100301 20 3
11 213 15

110101 12 1
110201 17 4
110301 57 0
110401 92 10
110402 7 0
110501 28 0
12 164 20

120101 143 18
120201 21 2
13 164 25

130101 47 4
130201 20 5
130301 78 11
130401 3 0
130501 16 5
14 38 6

140101 12 5
140201 18 0
140301 8 1
15 71 5

150101 40 2
150201 15 1
150202 16 2

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการ

ส าคัญ
16 115 8

160101 58 1
160201 39 0
160202 18 7
17 51 3

170101 27 3
170201 24 0
18 138 37

180101 34 13
180102 37 10
180201 13 7
180301 13 4
180401 6 0
180402 4 0
180403 20 1
180501 11 2
19 140 11

190101 17 1
190102 29 5
190103 53 4
190201 13 0
190202 9 0
190203 3 0
190301 16 1

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการ

ส าคัญ
20 131 16

200101 55 12
200201 6 0
200301 13 2
200302 3 0
200401 47 2
200501 7 0
21 33 7

210101 24 4
210102 6 2
210201 3 1
22 141 10

220101 10 2
220102 14 0
220103 10 0
220201 107 8
23 356 15

230101 58 0
230102 38 1
230201 65 0
230301 51 1
230401 72 7
230501 56 4
230502 16 2

เป้าหมายฯ ที่ไม่มีข้อเสนอโครงการมีจ านวน  5 เป้าหมาย
เป้าหมายฯ ที่มีข้อเสนอโครงการ แต่ไม่มีโครงการส าคัญ  จ านวน 40 เป้าหมาย
เป้าหมายฯ ที่ไม่มีโครงการส าคัญมีจ านวนรวมทั้งสิ้น  45 เป้าหมาย

3.1.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 

สรุปจ านวนโครงการส าคัญประจ าปี 2566

โครงการส าคัญประจ าปี 2566  จ านวน 406 โครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย จากข้อเสนอโครงการส าคัญท้ังหมด จ านวน  3,039 โครงการ ซึ่งยัง
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการส าคัญมารองรับจ านวน 45 เป้าหมาย

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการ

ส าคัญ
01 253 22

010101 19 3
010102 18 0
010103 31 0
010201 75 6
010202 55 7
010301 23 3
010302 20 1
010401 3 0
010402 2 0
010501 7 2
02 30 11

020201 5 2
020202 4 2
020301 9 3
020401 10 3
020501 2 1
03 322 76

030101 38 10
030201 70 3
030202 14 6
030301 35 13
030302 3 1
030401 52 5
030501 35 3
030502 24 3
030601 39 24
030602 12 8

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564



15 พฤศจิกายน 2564 www.nesdc.go.th 11

3.1.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทุกระดับ และทุกหน่วยงานของรัฐ ต้อง
• วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

(โดยพิจารณาจากภารกิจหน่วยงาน และข้อมูลโครงการ  
ที่ผ่านมา ในระบบ eMENSCR)

• มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 
• ประสานและขับเคลื่อนการด าเนินการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอย่างบูรณาการในทิศทางเดียวกนั

2.1 ส านักงานฯ จัดท าคู่มือการจัดท าโครงการส าคัญฯ 
และปฏิทินขับเคลื่อนกระบวนการจัดท าโครงการส าคัญฯ

• ด าเนินการบนฐานข้อมลูเชงิประจักษ์ยึดหลักการความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (XYZ) 
• ให้ความส าคัญกับห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ยังไม่มีโครงการส าคัญฯ มารองรับ 
• บูรณาการการด าเนินงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทุกระดับ และหน่วยงานผู้มี
สิทธิ์ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ต้อง
• ศึกษาและเข้าใจกระบวนการประเมินให้คะแนน

ข้อเสนอโครงการส าคัญ
• เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินฯ 
• ประเมินให้คะแนนอย่างเที่ยงตรง และเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์

4.1 หน่วยงานด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
• จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
• สิ ้นปีงบประมาณให้จ ัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ ์ของแผนปฏิบัต ิราชการประจ าปี 

เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4.2 หน่วยงานน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการในระบบ 

eMENSCR* ได้แก่ • แผนปฏิบัติราชการรายปี  ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณถัดไป
• แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนระยะ 5 ปี

*ตามมติ ครม. วันที่ 18 พ.ค. 64

2.3 หน่วยงานเสนอโครงการส าคัญฯ ผ่านระบบ eMENSCR ให้ทันกรอบระยะเวลา

2.2 หน่วยงานจัดท าและปรับข้อเสนอโครงการส าคัญฯ โดย

การจัดสรรงบประมาณ ส านักงบประมาณ
มอบหมายส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนินการโครงการส าคัญประจ าปี 2566 
จ านวน 406 โครงการ
มอบหมายส านักงบประมาณใช้ห่วงโซ่ฯ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564
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CHECK และ ACT เพื่อให้การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ    
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม

CHECK

ACT

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินการด าเนินการ

การปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน

หลักการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA)

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

3.1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
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หลักการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การมอบหมายกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

3.1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
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การปรับปรุงการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ACT
แนวทางการด าเนินการ มอบหมาย

หน่วยงานของรัฐ พิจารณารายงานผลสัมฤทธิ์เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาต่อการ
บรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในการจัดท า
โครงการ/การเนินงานท่ีสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
สศช. วิเคราะห์ช่องว่างการด าเนินงานและประเมินสถานการณ์บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2
ส านักงบประมาณ น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกระดับ ประเมิน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

4

3.1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564
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ภาพรวมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล

หน่วยงานของรัฐ1

ผู้ตรวจราชการ2

สศช.6

ค.ต.ป.3

ส านักงบประมาณ5

4 คณะกรรมการระดับชาติ

CHECK

• น าเข้าข้อมูลโครงการ/แผนระดับ 3/งานวิจัย ในระบบต่าง ๆ
• เร่งรัดกระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและ

ผลสัมฤทธิ์ของด าเนินงาน

การจัดท าแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลสัมฤทธิ์

• จัดท าแผนการตรวจราชการ
• จัดท าแผนการตรวจสอบ

ประเมินผล

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
รายปี และ 5 ปี

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตาม
• แผน/ประเด็นการตรวจราชการประจ าปี
• แผนปฏิบัติราชการ
• เป้าหมายแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานต่อเป้าหมายของ
แผนระดับต่าง ๆ (รายปี)

จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 
ตามที่กฎหมายก าหนด

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามเผนปฏิบัติการด้าน...

รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนนิงาน
ของแผนปฏิบัติการด้าน...

• ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาระบบ 
eMENSCR รองรับการรายงานผลสัมฤทธิ์  

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

(รายงานประจ าป)ี

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก eMENSCR

วิ เคราะห์ช่องว่างการพัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายและทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

วิเคราะห์ Gapและประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกลไกต่าง ๆ

ACT

น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

• โครงการ/การด าเนินงาน
• แผนปฏิบัติราชการ
• แผนวิจัย/งานวิจัย

3.1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 ครม. มีมติเห็นชอบแนวทางฯ
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3.1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

14 ก.ค. 64

ต้น ธ.ค. 64

15 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

ปลาย ธ.ค.64

มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2564
เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ
จัดท าแผนของจั งหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 -2570

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จัดส่งแผนพัฒนาฯ

ส่วนราชการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาภาค

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2566

ส่ ว น ร า ช ก า ร จั ด ท า
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร
ภายใต้แผนพัฒนาภาค
ประจ าปีงบประมาณ 
2566

ก.บ.ภ.-ก.น.จ. อนุมัติแผนฯ

เสนอ ค.ร.ม. ทราบ

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
4

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ

ม.ค.- ม.ีค.65 น าแผนพัฒนาภาค
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2566
เข้าระบบ eMENSCR

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
5

22 ก.พ. 64 18 พ.ค. 64 14 ก.ค. 64

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คร้ังท่ี 1/2564

เ ห็ น ช อ บ แ น ว ท า ง ก า ร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนา
พ้ื นที่ ส า มา รถตอบ โจทย์
เป้ าหมายการพัฒนาของ
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง

มติคณะรัฐมนตรี

รั บ ท ร า บ แ น ว ท า ง ก า ร
ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ
ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่  โ ด ย รั บ
ความเห็นของหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ป พิ จ า ร ณ า
ด าเนินการ และให้บูรณาการ
ร่วมกับ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ.

มติคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

คร้ังที่ 2/2564

เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ
จัดท าแผนของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 
เ พ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติในระดับพ้ืนที่

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ คร้ังที่ 2/2564

รับทราบความคืบหน้าในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน
ระดับพ้ืนที่ โดยรับความเห็น
ในการสร้างความ รู้ความ
เข้าใจให้กับส่วนราชการใน
พ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่
ขับเคลื่ อนไปสู่ การปฏิบั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม

16 ก.ย. 64

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564
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การจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน
ระดับพ้ืนที่ในระยะต่อไป ควรเร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนฯ/โครงการ ให้กับ
ส่วนราชการในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิดการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง

ใ น ร ะ ย ะ ที่ ผ่ า น ม า  ก ร ะ บ ว น ก า ร
การจัดท าแผนฯ/โครงการในระดับพื้นที่ยังคงมี
ความท้าทาย เนื่องจากมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมากและมีความหลากหลาย จึงมี
ข้อจ ากัดในการสร้างความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน และอาจยังไม่เกิดการมีส่วนร่วมโดย
ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

3.1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
บทบาทและสถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ชี้ชัด คัดกรอง
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12
ก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ

ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ 

แผนปฏิบัติการด้าน…

แผนปฏิบัติราชการ

แผนอื่น ๆ

แผนระดับ 3 

แปลงแผนระดับ 1 และ 2 
สู่การปฏิบัติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนระดับ 2 

ชี้ทิศทางที่ประเทศ
ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี

ถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนระดับ 1 

ก าหนดกรอบการพฒันาประเทศ
ในระยะยาว

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ 

ป้องกันและยับยั้ง
ภัยคุกคามของประเทศ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
แก้ไขอุปสรรคเร่งด่วน
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แนวคิดและหลักการ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13

แนวคิด
Resilience

เป้าหมาย
การพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs)

โมเดล
เศรษฐกิจ 

BCG

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

วัตถุประสงค์ของแผนฯ

พลิกโฉม
ประเทศไปสู่…

Thailand’s 
Transformation “สังคมก้าวหน้า 

เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่าง

ยั่งยืน”

ก้าวทัน
พลวัตของโลก

คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ค านึงถึงความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด

การพัฒนาคน
ส าหรับ

โลกยุคใหม่

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) 
อยู่ในระดับสูงมาก

ตัวชี้วัด

การ
เปลี่ยนผ่านไปสู่

ความยั่งยืน

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ลดลง
จากกรณีปกติ
อย่างน้อย 15%

ตัวชี้วัด

รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป็นไม่ต่ ากว่า 
8,800 ดอลลาร์ สรอ.

ตัวชี้วัด

การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม

ความแตกต่าง
ของความเป็นอยู่ 
ระหว่างกลุ่มประชากร 
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงสุด 10% และต่ าสุด 40%
มีค่าต่ ากว่า 5 เท่า

ตัวชี้วัด

การเสริมสร้าง
ความสามารถ

ของประเทศในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
และความเสีย่งภายใต้

บริบทโลกใหม่

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ
ในการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีค่าไม่ต่ ากว่า 100

ตัวชี้วัด

การปรับ
โครงสร้าง

ภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2

1 3 5

4
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ภาคการผลิต
และบริการเป้าหมาย

โอกาสและ
ความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ความ
ยั่งยืน

ของทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ปัจจัย
ผลักดัน

การพลิกโฉมประเทศ

เกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง

การท่องเที่ยวที่เนน้คุณภาพ
และความยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ส าคัญของโลก

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสตกิส์

ศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้

1

2

3

4

6
5

10

11 13

12

9

8

7

1 2

3 4

13 หมุดหมาย เพ่ือพลิกโฉมประเทศ แบ่งตาม 4 มิติการพัฒนา
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ความเชื่อมโยง

ระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ
และ 13 หมุด
หมาย ภายใต้
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง

ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ

ความยากจนขา้มรุน่และ
ความคุ้มครองทางสังคม

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก าลังคนสมรรถนะสูง

ภาครัฐท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

ยุทธศาสตร์ชาติ

13 หมุดหมาย

เกี่ยวข้องหลัก

เกี่ยวข้อง
สนับสนุน
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ความเชื่อมโยง

ระหว่าง
แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
และ 13 หมุด
หมายภายใต้
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

13 หมุดหมาย

17 21

เกษตรมูลค่าสูง

ท่องเที่ยวคุณภาพ

ยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ

ประตูการค้าและโลจิสติกส์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์

SMEs

พื้นที่และเมือง

ยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ภัยธรรมชาติ

ก าลังคน

ภาครัฐทันสมัย

1
ม่ันคง

2
ต่าง

ประเทศ

3
เกษตร

4
อุตฯและ
บริการ
อนาคต

5
ท่อง
เที่ยว

6
พท.

และเมือง

9
เขต

เศรษฐกิจ
พิเศษ

10
สังคม
และ

วัฒนธรรม

11
พัฒนาคน

ตลอด
ช่วงชีวิต

12
เรียนรู้

13
สุขภาวะ

14
กีฬา หลัก

ประกัน
ทางสังคม

15
พลัง
สังคม

18
ยั่งยืน

19
น้ า

20
รัฐ

ผมบ
ฉก

โควิด-19

7
โครงสร้าง
โลจิสติกส์

ดิจิทัล

8
SMEs

16
เศรษฐกิจ
ฐานราก

23
R&D

22
กฎหมายทุจริต

21

เกี่ยวข้องหลัก

เกี่ยวข้อง
สนับสนุน
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ความเชื่อมโยง

ระหว่าง
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) และ 13
หมุดหมาย

ภายใต้
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง

ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ

ความยากจนขา้มรุน่และ
ความคุ้มครองทางสังคม

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก าลังคนสมรรถนะสูง

ภาครัฐท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

เป้าหมาย SDGs

13 หมุดหมาย

เกี่ยวข้องหลัก

เกี่ยวข้อง
สนับสนุน
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ความเช่ือมโยง

ระหว่าง
แผนการปฏิรูป
ประเทศ และ 
13 หมุดหมาย

ภายใต้
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง

ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ

ความยากจนขา้มรุน่และ
ความคุ้มครองทางสังคม

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก าลังคนสมรรถนะสูง

ภาครัฐท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

แผนการปฏิรูปประเทศ

13 หมุดหมาย

เกี่ยวข้องหลัก

เกี่ยวข้อง
สนับสนุน
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ระเบียบวาระที ่3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ขั้นตอนต่อไป

ส านักงานฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาฯ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ต.ค. 64 – ม.ค. 65 ก.พ. – ก.ย. 65

ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
และปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ 13 

เสนอ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ครม.
พิจารณา เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ

และน าข้ึนทูลเกล้าฯ

ต.ค. 65

ประกาศใช้แผนฯ 13
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อหารือ
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล
(รายละเอียดน าเสนอในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที ่4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล
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ตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์
ของ สพร. 

ระเบียบวาระที ่4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล

ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

วัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2 ดังนี้

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

แผนแม่บทฯ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็น

ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับย่อย
ของแผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยงานหลัก

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและ

การบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล

ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
2.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 และ 2
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ระเบียบวาระที ่4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล

ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
2.2 ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อย

ปี 2652 ปี 2653

การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปน็
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น

200101 200101

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตวั

200401 200401

ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ข้อมูลการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิการของรัฐบาลดิจิทัล

ประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อย

ปี 2652 ปี 2653

การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน

200101 200101

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตวั

200401 200401

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม)

ประเด็นท้าทาย
บุคลากรภาครัฐ ขาดทักษะด้านดิจิทัล ไม่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี

ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุสรรค การบริการในรปูแบบดิจิทัลของหนว่ยงานยังมีความซ้ าซ้อน

โครงสร้างพื้นฐานไม่สนับสนนุกระบวนการท างาน

การส ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์กรในการพัฒนาไปสูร่ัฐบาลดจิิทัล (MDA) 

กพ. ได้มีการส ารวจหน่วยงานระดับกรม จ านวน
ทั้งสิ้น 315หน่วยงาน และมีการตอบกลับทั้งสิ้น 
292 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 92.70%

• ผลส ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะ
ขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๑%

• อย่างไรก็ตามยังพบหน่วยงานระดับกรมที่มี
ความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรอยู่ใน
ระดับต่ าคิดเป็นร้อยละ ๖.๗๖% 

ปัญหาอุปสรรค

การบริหารจัดการหน่วยงานไม่ปรับเปลี่ยนไปใช้ดิจิทัล

หน่วยงานไม่เห็นถึงความส าคัญท างานในรูปแบบดิจิทัล
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ระเบียบวาระที ่4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล

ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
2.2 ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติ ครม. 18 พ.ค. 64 โดยแนวทางการด าเนินการตามมติ ครม.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ก าหนดไว้ 4 แนวทาง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปข้อสังเกตที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
ยังคงเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายในส่วนของสนับสนุน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ 200401 กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
ไม่มีการด าเนินการเลือกความสอดคล้องต่อเป้าหมาย 

ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ 200101 และ 200401 มีโครงการในปี 2562-2565
รวมทั้งสิ้น 2,150 โครงการ และมีโครงการมารองรับครบทุกองค์ประกอบ 
เมื่อเปรียบเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับเสี่ยงสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมาย
ดังกล่าวมีโครงการมารองรับจ านวนมากแต่ไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ

การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ
• หน่วยงานสนับสนุนหลักไม่มีการจัดส่งข้อมูลโครงการส าคัญฯ เข้ามาในระบบ eMENSCR

• ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดโครงการไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์

เชิงเหตุและผล (XYZ)

หน่วยงานมีการจัดส่งข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล รวมจ านวนสิ้น 131 โครงการ 

มีจ านวนโครงการส าคัญที่ผ่านการคัดเลือกจ านวนรวมจ านวนสิ้น 16 โครงการ

สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดล าดับความส าคัญโครงการตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน 

หลายหน่วยงานยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการลงในระบบ eMENSCR อาทิ 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักปลัด) ซึ่งหน่วยงานอาจ

มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้ไม่ได้

เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
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ระเบียบวาระที ่4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานและบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้

พิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลโครงการ/การด าเนนิงานที่ผ่านมาภายใต้เป้าหมายแผน
แม่บทย่อยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงานเจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท า
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามยุทธศาสตรช์าติ โดยใช้ 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ฉบับแก้ไขปี ๒๕๖๖ 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย รายงานประจ าปี และข้อมูลอ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ราย 5 ปี และ รายปี เป็นแผนระดับที่ 3 หลัก และยึดคู่มือแนวทางการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของปฏิบัติการ
ด้าน... ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการของ

รัฐบาลดิจิทัลควรให้ความส าคัญกับปรับเปลี่ยนทัศนคติการ

ท างานสู่การท างานในรูปแบบดิจิทัล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และพิจารณากฎหมาย

และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน

การด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล
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ความคิด เห็นของกรรมการต่อแนวทางการขับเคลื่ อน
การด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานไปสู่การเป็นภาครัฐ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอเพื่อหารือ

ระเบียบวาระที ่4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาลดิจิทัล
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี
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Back-up
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3.1.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 

ข้อเสนอโครงการ
ส าคัญ 

ปี 2566

หน่วยงาน (ระดับกระทรวง)/จ านวนหน่วยงานน าเข้าข้อเสนอโครงการ/จ านวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

ระเบียบวาระที ่3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564



15 พฤศจิกายน 2564 www.nesdc.go.th 39

เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร

1

2

1

2

3

4

เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 
เพ่ือยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่า

5

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน า
ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 1

3

ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง 

ขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า

ส่งเสริมตลาดกลางและตลาดออนไลน์

พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต7

ส่งเสริมให้เกษตรกรมทีี่ท ากนิและรักษา
พื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม

สนับสนุนระบบประกนัภยัและมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

พัฒนาฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลการเกษตร

ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร

พัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ 
ของภาคเกษตร11

9

10

8

6

เป้าหมาย
กลยุทธ์

GDP สาขาเกษตรเติบโต 4.5% ต่อปี

จ านวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี เพ่ิมขึ้น 35%
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1

2

1

2

3

4

ยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็น
การท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ

พัฒนาทักษะและศักยภาพของ
บุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

ยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับของตลาดสากล

5

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 2

เพิ่มการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ
และกระจายรายได้สู่พื้นที่

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพ่ิมขึ้น 10% ต่อปี

บริหารจัดการการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ชุมชนที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปลีะ 50 ชุมชน

3

พัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
6

เป้าหมาย กลยุทธ์

ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบธุรกิจ

ส่งเสริมกิจกรรม สินค้าและบริการ 
การท่องเที่ยวมูลค่าสูง
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1

2

สร้างอุปสงค์ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สนับสนุนการลงทุนและการปรับตัว
ของผู้ประกอบการเดมิ

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 3

3
สร้างความพร้อมของ

ปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

1

2

3

4

ก าหนดมาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ 5

ก าหนดมาตรฐานด้านคุณสมบัติและ
ความปลอดภัย

ก าหนดแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ

7

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า

11

9

10

8

6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการ

ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรม

ผลิตและพัฒนาทักษะแรงงาน
ใหส้อดคล้องกับความตอ้งการ

สร้างความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานสนับสนุนการขยายตัวของตลาดส่งออก

เป้าหมาย

สถานีอัดประจุเพิ่มขึ้น 5,000 หัวจ่าย 
แรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30,000 คน

กลยุทธ์

สัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมเป็น 26% ภายใน 2570

ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน
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1 2 1

2

3

4

สร้างมูลค่าจากสินค้าและบริการ
สุขภาพ

สร้างองค์ความรู้
ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

เพิ่มศักยภาพของบริการทางการแพทย์
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้างความสามารถในการเป็นศูนย์กลาง
ของบริการส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

สร้างเสริมขีดความสามารถด้านการ
วิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

สร้างมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์และสุขภาพ

5
บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
ที่สมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 4

3

บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
ให้มีความพร้อมรองรบัภัยคุกคามสุขภาพ

สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ

4
ยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

6

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP 
เพ่ิมเป็น 1.7%

กลยุทธ์เป้าหมาย

พัฒนาระบบ
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1 2

3

1
2

3

มุ่งสู่การเป็น
ประตูการค้าการลงทุน

ในภูมิภาค 

ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาค 

สร้างจุดยืนของไทย
ภายใต้บริบทโลกใหม่ 

ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและ
ฐานเศรษฐกิจส าคัญ
ของภูมิภาค 

ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคม
และโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

ลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
เป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า
การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกสท์ี่ส าคัญของภูมิภาค 5
Ease of Doing Business 20 อันดับ

แรกของโลก
มูลค่าการลงทุนรวมขยายตัวไม่น้อยกว่า 

6% ต่อปี

ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 25 อันดับแรก

เป้าหมาย กลยุทธ์



15 พฤศจิกายน 2564 www.nesdc.go.th 44

1 2

3

1 2

3 4

ส่งเสริมการขยายตัวของ เศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายในประเทศ

เพิ่มการส่งออก
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ

ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย

ด้วยดิจิทัล

พัฒนาต่อยอด
ฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ในประเทศ

พัฒนาระบบนิเวศ
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของอาเซียน 6

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP 
เพ่ิมเป็น 30%

สัดส่วนการส่งออกเพ่ิมเป็น 60% 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยเีพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 6,000 แห่ง

เป้าหมาย กลยุทธ์
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1 2 3 4

พัฒนา
ระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อ SMEs

5

1 2

3

สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ านวย

ต่อการเติบโตและแข่งขัน

พัฒนาศักยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ 
และการปรับตัว 
ของ SMEs สู่
การแข่งขันใหม่

สร้างการเข้าถึงและได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ อย่างมี

ประสิทธิผล

6 7

พัฒนาแพลตฟอร์ม
เชื่อมโยง
ข้อมูล SMEs

จัดให้มี
กลไกทาง
การเงิน
ที่เหมาะสม

ส่งเสริมให้เป็น
ผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล

ยกระดับกระบวนการ
ส่งเสริม SMEs ของรัฐ

ส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม
ให้มีศักยภาพเชิงธรุกจิ

พัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ
แหล่งเงินทุน และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลก

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 7

เป้าหมาย กลยุทธ์

สัดส่วน GDP ของ SMEs
เพ่ิมเป็น 36.5%
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เพิ่มการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค

และการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 2

3 4

สร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก

1 2

3

ลดความไม่เสมอภาค
ในการกระจายรายไดข้องภาค

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยั่งยืน 
พร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชน

ทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมกลไกความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง

สร้างความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีและเมือง 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 8

เป้าหมาย กลยุทธ์
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1

2

1 2 3

4

เพิ่มโอกาสให้ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

จัดความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ ต่อการด ารงชีวิตแก่คน
ไทยทุกช่วงวัย 

แก้ปัญหา
ความยากจนขา้มรุน่
แบบมุ่งเปา้ 

สร้างโอกาส
ที่เสมอภาคแก่เด็ก
จากครัวเรอืนยากจนข้ามรุ่น 

พัฒนาระบบความคุม้ครอง
ทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

ยกระดับความคุม้ครอง
ทางสังคมส าหรบัคน
ทุกช่วงวัย 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 9

5
บูรณาการฐานข้อมูล
เพื่อลดความยากจนขา้มรุน่
และจัดความคุ้มครองทางสังคม

เป้าหมาย กลยุทธ์

ทุกครัวเรือนจนข้ามรุ่นหลุดพ้นความยากจนภายใน 2570

แรงงานอยู่ในระบบประกนัสังคมไม่น้อยกว่า 60%

เด็กจากครัวเรือนจนข้ามรุ่น เรียนจบระดับอุดมศึกษา 
หรือมีทักษะเทียบเท่า เพิ่มขึ้น 50%

สัดส่วนผู้สูงอายุยากจนลดลงเหลือไม่เกิน 4%



15 พฤศจิกายน 2564 www.nesdc.go.th 48

1

2

1 2 3
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เพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

พัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการ ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ท้องถิ่น และเกษตรกร 
จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

พัฒนาเทคโนโลยี
และกลไกสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ฟื้นฟูและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร
อย่างชาญฉลาด

5
ปรับพฤติกรรม
เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน3 สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า 10

เป้าหมาย กลยุทธ์

มูลค่า GDP จากเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 1%

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมอยู่ใน 4 อันดับแรกของอาเซียน

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 10%
ปริมาณขยะต่อหัวลดลง 10%
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ลดความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดความเสียหาย
และผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ป้องกันและ
ลดผลกระทบ
ในพื้นที่ส าคัญ

เพิ่มศักยภาพในการรบัมือ
ของประชาชน
และชุมชน

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง

5
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิต
และการบรโิภค

สร้างภูมิคุ้มกัน
จากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบ

3

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส่ียง
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 11

6

ส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย กลยุทธ์
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พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งสมรรถนะ 
คุณลักษณะ และภูมิคุ้มกัน

พัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย

พัฒนาคนไทย
ทุกช่วงวัยในทุกมิติ

3 ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง เพิ่มก าลังคน
ที่มีคุณภาพ และสร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยพัฒนาระบบนิเวศและสร้างทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 12

เป้าหมาย กลยุทธ์

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็น 88%
ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ ากว่า 4% ต่อปี

คะแนนความสามารถในการแข่งขนัดา้นทักษะของ WEF เพ่ิมขึ้น 20%

คะแนนประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ของไทย ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโลก

ทั้งการเรียนรู้ของเด็ก 
สมรรถนะของแรงงาน 
และคุณค่าของผู้สูงอายุ
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ยกระดับ

คุณภาพและการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

พัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง 
และคล่องตัว 

พัฒนาคุณภาพบรกิาร
ภาครัฐ ให้ตอบโจทย์ 
สะดวก และประหยัด

ปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการภาครฐั
ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 
เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยนเปน็
รัฐบาลดิจทิัล
ที่ใช้ข้อมูลเพือ่พฒันาประเทศ

พัฒนาทักษะของบคุลากรภาครฐั
และปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐ ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 13

ความพึงพอใจในบริการภาครัฐไม่ต่ า
กว่า 85%

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ใน 40 อันดับแรกของโลก

เป้าหมาย
กลยุทธ์


