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สว่นที ่1 บทน�ำ
ทุกหน่วยงานของรัฐ ท้ังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็น
องค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ มีหน้าท่ีด�าเนิน
การตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับท่ี 1 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25601 ซ่ึงใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท�าแผนระดับท่ี 2 และ 3 ตลอดจนการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น 
รูปธรรมต้องอาศัยการถ่ายระดับเป้าหมายการด�าเนินการไปสู ่แผนระดับที่  2 ซ่ึงเป ็นแผนที่ใช ้เป ็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอด 
ไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิ

บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ

ด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่

การปฏิบัติ
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แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย

• แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 โดยเป็นแผนที่ก�าหนดค่าเป้าหมาย  
ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี รวมทั้งก�าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มี
ความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง โดยประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความ
ซ�้าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน�าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

 คือ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

• แผนกำรปฏิรูปประเทศ

และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยจะเป็นแผนท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก หรือ  
กฎระเบียบ ในห้วง 5 ปีของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควร
กับบริบทประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

 คือ แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผน

• แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  คือ แผนที่จัดท�าขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการบูรณาการการด�าเนินการร่วมกันและมุ่งตอบสนองความเป็นอยู ่ที่มีความ
ผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยจะเป็นแผนช้ีน�าประเด็นการพัฒนาที่
จะต้องให้ความส�าคัญในห้วงระยะเวลา 5 ปีนั้น ๆ

• นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ

ความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 โดยเป็นแผนหลักที่ก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

 คือ แผนที่จัดท�าข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา 
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะเป็นการด�าเนินการบนหลักการบริหารงานคุณภาพ 
(Plan Do Check Act : PDCA) ส่งผลให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”  
อย่างบูรณาการและมีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผน (Plan) ซึ่งถือว่า 
เป็นข้ันตอนที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนที่มีรายละเอียดท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของเป้าหมาย 
การด�าเนินงาน การก�าหนดการประเมินความส�าเร็จ แนวทางการด�าเนินงาน ภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน จะท�าให้การแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติสามารถด�าเนินการได้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทของตนเองในการด�าเนินงานให้บรรล ุ
เป้าหมายตามแผน (2) การปฏิบัติ (Do) คือ การน�าแผนมาแปลงไปสู่การปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการด�าเนินการต่าง ๆ ในรูปแบบโครงการ/การด�าเนินงาน ตามที่วางแผนไว้ โดยการปฏิบัติ
จะต้องมุ ่งเน้นให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(3) การตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบระหว่างและหลังจากปฏิบัติตามแผน และการพัฒนา 
ตามแผนที่วางไว้โดยกลไกท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนของผู้ปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด�าเนินการต่าง ๆ 
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ�้ารอย และ (4) การปรับปรุงการด�าเนินงาน (Act) เป็นขั้นการปรับปรุงแผน 
และการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพื่อเน้นย�้าความส�าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด�าเนินงาน
เพื่อบรรลุ เป ้าหมายและวิสัยทัศน ์ของยุทธศาสตร ์ชาติ โดยมีมติเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2564  
เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิ
บนหลักการ PDCA โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลกักำร PDCA ในกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตรช์ำติ

มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานของรัฐลงมือด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ผ่านแผนระดับที่ 3 
และการด�าเนินงาน/โครงการที่มีการจัดท�าโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ มีข้อมูลสนับสนุนการ
ด�าเนินการจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลวิจัย

Plan -

Do -  
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กลไกและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข ้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติในทุกระดับ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม และคณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผลภาคราชการ ท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด�าเนินงาน/โครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับท่ี 2 หรือไม่ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronics Monitoring 
and Evaluation System for National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
 
กลไกและภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ 
ด�าเนินงาน ในกรณีท่ีมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนทั้ง 3 ระดับ  
ตลอดจนปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน�าไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายของแผนระดับท่ี 2 และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Check - 

Act - 
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 การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติจะด�าเนินการผ่านแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนข้างต้น โดยเฉพาะ 
การด�าเนินการผ ่านกลไกของแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ  23 ฉบับ ตามที่ประกาศใน 
พระราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการ
ก�าหนดประเด็นพัฒนาร่วมมีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ  ซึ่งจะเป็น 
กรอบในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจนและไม่เกิดความซ�้าซ้อนส�าหรับแผนระดับที่ 3  
ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน….2    
โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติ (Action Plan) ท่ีมีการระบุแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมท้ัง 
มีการบรรจุการด�าเนินงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ที่สามารถสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของแผนระดับที่ 2 ที่เก่ียวข้องให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และสามารถน�าไปสู ่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ตามหลักการความสัมพันธ ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ ได้มีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตาม 
ตัวช้ีวัดที่ก�าหนด แบ่งออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี โดยท้ัง 4 ห้วงการพัฒนา เพ่ือสะท้อน 
ความก้าวหน้าของการบรรลุเป ้าหมายเป็นระยะ รวมท้ัง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการพัฒนา 
และการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท่ีเป็นปัจจุบัน ตามหลักการ 
PDCA ส่งผลให้เกิดกระบวนการ“ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2 คู่มือแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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ในช่วงปี 2564 ท่ีผ่านมา หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงเป็นกลไกตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจหน้าที ่
ในการร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT)  
และการจัดท�าโครงการส�าคัญของแต่ละแผนแม่บทฯ ตามหลักการ XYZ

หน่วยงำนเจ้ำภำพตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562  
• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) ส�าหรับ 
   23 ประเด็นแผนแม่บทฯ
• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  (จ.2) ส�าหรับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  (จ.3) ส�าหรับ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

กลไกขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิกำร
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 หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ4 ของทั้ง 23 แผนแม่บทฯ ที่ได้รับการประกาศใช้ 
พระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 สรุปได้ ดังนี้

หมายเหตุ: รายละเอียดสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก
4 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน/โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการเลือกความเกี่ยวข้องโดย

หน่วยงานของรัฐในระดับกรม โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สภากาชาดไทย
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 นอกจากหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับจะมีภารกิจหน้าที่หลักในการประสานและบูรณาการ 
การท�างานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 23 ประเด็นแผนแม่บทฯ  
ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งในการจัดท�าแผนระดับที่ 3 
และการด�าเนินงาน/โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร ์ชาติ  หน ่วยงานเจ ้าภาพยังมีบทบาทส�าคัญในการร ่วมสร ้างการตระหนักรู  ้
และการมองเป้าหมายการพัฒนาประเทศร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐที่เ ก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน/โครงการอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน ซึ่งการด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ตามภารกิจหน้าที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งใน
ระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกัน

 การด�าเนินงาน/โครงการ (X) ท่ีสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จส�าคัญในการขับเคล่ือนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
ส�านักงานฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการจัดท�าโครงการส�าคัญ
ส�าหรับปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงด�าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การมองเป้าหมายร่วมกัน (2) การวิเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท�าข้อเสนอโครงการส�าคัญ (3) การจัดล�าดับความ
ส�าคัญของข้อเสนอโครงการ และ (4) การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติในห้วงระยะเวลาท่ีเหลือของยุทธศาสตร์ชาติเป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
อย่างแท้จริง หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการ XYZ และวงจรนโยบาย (Policy cycle) เพื่อน�าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านโครงการส�าคัญ/การด�าเนินงาน 
ตามหลักการ PDCA

การมอง

เปาหมาย

รวมกัน 

การวิเคราะห

หวงโซคุณคา
ท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

และจัดทําขอเสนอ

โครงการสําคัญ 

การจัดลําดับ

ความสําคัญ

ของขอเสนอ

โครงการ

การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562

1 2 3 4
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และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่
การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
ของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได ้
อย ่างแท ้จริงยึดหลักการ XYZ และวงจรนโยบาย น�าไปสู ่การบรรลุ เป ้าหมายและวิสัยทัศน ์ตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
(1) จัดท�าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และน�าเข้า
ข้อมูลบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects Under National  
Strategy : Open-D) (2) จัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป ้าหมายตามยุทธศาสตร์  
และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดแนวทางการด�าเนิน
การตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนิน
การตามยุทธศาสตร์ชาติ และ (4) การจัดท�าแผนระดับที่ 3

 ทั้งน้ี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกโครงการของหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นโครงการ
ส�าคัญ หรือ“โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” กล่าวคือ ต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการ ดังนี้
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ตัวอย่ำงองค์ประกอบและปัจจัยภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำ
ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีกำรวิเครำะห์และพิจำรณำ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) เป็นการ
ด�าเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และเมื่อวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการ
วิเคราะห์และพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ที่ส ่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ัง 140 เป้าหมาย โดยการน�าเอาข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์และพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าฯ อาทิ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ข้อมูล
เชิงสถิติองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าฯ เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้น ของกระบวนการการด�าเนินงาน 
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด�าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผล 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

(ฉบับแก้ไขปี 2566)

- พิจารณาภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานและข้อสั่งการอ่ืน ๆ เพื่อวิเคราะห์หาความเก่ียวข้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานจะสามารถมีส ่วนสนับสนุนการด�าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้  
หน่วยงานต้องท�าความเข้าใจเชิงลึกกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เนื่องจากเป็นเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับที่ย่อยที่สุด ตามหลักการ XYZ ซึ่งหาก Y1 สามารถบรรลุได้ตามที่ก�าหนด 
ก็จะสามารถส่งผลให้ทั้งเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) สามารถ 
บรรลุได้ตามท่ีก�าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 

- เมื่อหน่วยงานทราบเป้าหมายที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง หน่วยงานจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ 
FVCT ของเป ้าหมายแผนแม่บทย ่อยนั้น ๆ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ว ่าหน ่วยงานมีความเกี่ยวข ้อง 
กับปัจจัย และองค์ประกอบใดของ FVCT เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ัง 140 เป้าหมาย (2) องค์ประกอบและปัจจัยที่น�ามาใส่ในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
มีความครอบคลุมภารกิจ หรือการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข ้องกับเป ้าหมายแผน 
แม ่บทย ่อยนั้น ๆ (3) องค ์ประกอบและปัจจัยมีความสัมพันธ ์กัน มีความชัดเจน และไม ่ซ�้ าซ ้อน 
ระหว่างกันและกัน และ (4) องค์ประกอบและปัจจัยที่สามารถแปลงเป็นการด�าเนินการ/โครงการ  
โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจากการด�าเนินการท่ีผ ่านมา สศช. หน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับ  
และหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ร ่วมกันจัดท�าห่วงโซ่คุณค่าฯ  
(ฉบับปี 2565 ) แล้วเสร็จและ(ฉบับแก้ไขปี 2566) ซึ่งได้มีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ปี 2565 ให้มีความ 
ครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นปัจจุบันมากข้ึน โดยส�านักงานฯ ได้มีการเผยแพร่
ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/vc-thailand/

- หน่วยงานวางแผนจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงาน โดยจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์บรรลุ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าฯ (Gap) โครงการ/และการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ในระบบ eMENSCR ตลอดจนโครงการท่ีบรรจุในแผนระดับที่  3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้าน...  
ประกอบการจัดท�าโครงการท่ีมีการอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูล สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆอาทิ ระบบ eMENSCR ระบบ Open-D รายงานผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานต่าง ๆ 
รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

 ทั้งนี้ ส�านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับ ได้ด�าเนินการจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติของทั้ง 140 เป้าหมายแผน
แม่บทย่อยผ่านเกณฑ์การให้คะแนนและกระบวนการทางสถิติ โดยโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ�านวนทั้งสิ้น 571 โครงการ และ โครงการ
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจ�านวนทั้งสิ้น 406 
โครงการซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะได้รับความส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณส่วนแรก 
อย่างไรก็ตาม โครงการข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงการที่จะด�าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องน�าโครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานร่วมกับ
การด�าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และด�าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
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นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส�านักงานฯ ได้จัดท�าคู่มือการจัดท�า
โครงการ เพื่ อขับ เคลื่ อนการบรรลุ เป ้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การด�าเนินการจัดท�าโครงการส�าคัญท่ีดี ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อน�าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการด�าเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ีก�าหนดไว้ได ้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ัง ส�านักงานฯ 
ได้จัดท�าคู ่มือแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 และ 
การเสนอแผนปฏิบัติการด ้าน. . .  ต ่อคณะรัฐมนตรี 
(ฉบับปรับปรุง) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการจัดท�า เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับหน่วยงาน
ของรัฐในการด�าเนินการจัดท�าแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการขับเคล่ือนการบรรลุ เป ้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2564 เป็นรายงานประจ�าปีฉบับที่ 3 
โดยเป็นการน�าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีช้ีวัดที่จัดท�าข้ึนจากหน่วยงานทั้งในและต่าง
ประเทศ ที่ได้มีการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงข้อมูลการด�าเนิน
การต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบ eMENSCR โดยเป็นการรายงานผลการด�าเนินโครงการ/ 
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน�าเข้าในระบบ 
eMENSCR ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ข้อมูลหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
ส�านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละ 
เป้าหมายตามที่เหมาะสม

คู่มือการจัดท�า 
โครงการเพื่อ 

ขับเคลื่อนการบรรล ุ
เป้าหมายตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ

คู่มือแนวทางการ
จัดท�าแผนระดับที่ 3 

และการเสนอ 
แผนปฏิบัติการด้าน... 

ต่อคณะรัฐมนตรี

รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ�าปี 2564

ส่วนที่ 1 บทน�ำ

33



และผู้ที่เก่ียวข้อง ในการเรียกค้นหาข้อมูลจากระบบ  
eMENSCR เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
รวมทั้งป ัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง  
และ (3) ประชาชน/สาธารณะ ในการมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ส�านักงานฯ ได้มีการเผยแพร่
ข ้ อมู ลจากระบบ eMENSCR ต ่ อสาธารณชน 
ในรูปแบบ JSON file เพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ
สามารถน�าข ้อมูลไปประยุกต ์ใช ้ให ้สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพ่ือเป็นการพัฒนาต่อย
อดให ้ เกิดความคุ ้มค ่า และเกิดประโยชน ์สู งสุด  
โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ ่านทางเว็บไซต์หลัก 
ของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนการปฏิ รูปประเทศ 
http://nscr.nesdc.go.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ 
ฐานข ้อมูลเป ิดภาครัฐเ พ่ือสนับสนุนการติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open-D) https://opendata.nesdc.go.th/

ระบบ eMENSCR เป ็นการด�าเนินการตาม
ระเบียบว่าด ้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
เครื่องมือหลักในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลการด� า เนินงานตามยุทธศาสตร ์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลกลาง
ขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรับรองรับการด�าเนิน
การของ (1) หน่วยงานของรัฐ ในการน�าเข้า
ข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงานและการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการความ
สัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) และน�าเข ้าข ้อมูลแผนระดับท่ี 3 ได ้แก ่  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ
รายปี แผนปฏิบัติการด ้าน.. . และรายงานผล
สัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี 
ในระบบ eMENSCR  (2) คณะกรรมการต่าง ๆ 

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564) การน�าเข้าข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/ 
การด�าเนินงาน รวมท้ังสิ้น 62,641 โครงการ โดยเป็นโครงการประจ�าปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 26,098 
โครงการ ซึ่งสามารถติดตามภาพรวมในการบรรลุเป้าหมายของแผนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ผ ่านหน้ารายงานผลการด�าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของระบบ  
eMENSCR ได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/dashboard/index.html และ การน�าเข้าแผนระดับ 
ที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายปี) โดยมีแผนปฏิบัติราชการในระบบรวมจ�านวน 585 แผน 
จ�าแนกเป็น (1) แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ�านวน 75 แผน และ (2) แผนปฏิบัติราชการรายปี  
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จ�านวน 475 แผน และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่หน่วยงานได้น�าเข้าในระบบรวมจ�านวน 35 แผน ทั้งนี้ 
ปัจจุบันส�านักงานฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR โดยน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) มาช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความซ�้าซ้อนของโครงการ และภารกิจ 
ของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์หาช่องว่างเชิงนโยบาย (Policy Gaps) เพื่อชี้ประเด็นการพัฒนา
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 
อื่น ๆ ตามหลักการความสัมพันธ ์ เชิงเหตุผล รวมทั้ งเป ็นเครื่องมือให ้ ทุกส ่วนราชการสามารถใช ้ 
ในการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยในการด�าเนินงาน และน�าข้อมูลมาใช้เพื่อต่อยอดภารกิจของหน่วยงาน 
โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องและบูรณาการกัน ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการ 
ตอบโจทย์วงจรนโยบายสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับโครงการ/การด�าเนินงาน
ไปจนถึงเป้าหมายระดับประเทศ รวมท้ังได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่าง ๆ เข้าระบบ eMENSCR 
ให้เป็นระบบข้อมูลสถิติกลางของประเทศ ส�าหรับการบ่งชี้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์กลาง และฐานข้อมูลต่าง ๆ  
เพื่อสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงการเผยแพร่ข ้อมูลการด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่าง ๆในการแสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ได้แก่ 1) เว็บไซต์ 
ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) และ NSCR (http://nscr.nesdc.go.th/) 2) ระบบฐานข้อมูล 
เปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D)  
ผ ่านทางhttps://opendata.nesdc.go.th/ และ 3) ระบบบริหารจัดการข ้อมูลการพัฒนาคน 
แบบช้ีเป้า (Thai People Map and Analytics Platform - TPMAP) ซึ่งเป็นระบบ Big Data  
เพื่อใช้ในการสนันสนุนการบริหารราชการแผ่นดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  
ผ่านทาง https://www.tpmap.in.th/
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