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เมษายน ๒๕๖๓ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประเด็นน าเสนอ  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติ

การด้าน..../แผนปฏิบัติราชการ 
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

eMENSCR 
5. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565) 

ปีงบประมาณ 2561 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ ต้องความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ :  
1. นับตั้งแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งช่ือแผนในระดับท่ี 3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้าน …  

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... 
แผนพัฒนา...  หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base 
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กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์  

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

จัดท าโครงการและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านแผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมุ่ งเน้นการ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

Policy  
Implementation 

Policy  
Advocacy 

Policy  
Formulation 

Policy 
Monitor and  
Evaluation 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภายในประเทศ 

ภายนอกประเทศ 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่ 
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ด ี

ความเหลื่อมล  าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ

เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์  

กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจย้าย 
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ราคาน  ามันมีความ 
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร 
ของโลก  

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม 
สูงวัยของโลก 

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ น 

ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 

ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ประเด็นน าเสนอ  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติ

การด้าน..../แผนปฏิบัติราชการ 
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

eMENSCR 
5. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 

ดําเนินการ ติดตาม/ประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ (ด้าน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR 

Flagship 
projects 

- กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชนใ์นการ 
ท างานเชิงบูรณาการขา้มหน่วยงาน 
- มีความจ าเปน็เพื่อขยายความแผนแมบ่ทใหม้ี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่ชัดเจนขึ้น 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

2561  
-  

2565 - GDP การท่องเที่ยวตอ่ GDP เพิ่มขึ นรวม เป็นร้อยละ 22 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ น GDP ของ SME ต่อ GDP  
รวม เป็นร้อยละ 45 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ นดชันีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ น  
รวม เป็นร้อยละ 25 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึ น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ร้อยละ 50 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน 

-   GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ น  
รวม เป็นร้อยละ 28 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึ น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม  
เป็นร้อยละ 55 

-   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน 

2566  
-  

2570 

2570  
-  

2575 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ น  
รวม เป็นร้อยละ 30 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น 
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน 

2576  
-  

2580 

1 

2 

3 

4 
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

37 
เป้าหมายแผนแม่บทฯ 

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z 

Y2 

Y1 

X โครงการ/ การดําเนินงาน 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา …… 1 
แนวทางการพัฒนา …… 2 
แนวทางการพัฒนา …… X 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 37 
เป้าหมายประเด็น 

 

23 
แผนแม่บทฯ 

39 
ตัวชี วัด 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เป้าหมายย่อย 

 

163 
ตัวชี วัด 

 X 
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
ทั้งน้ี ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง 
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 
19. การบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน 
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ให้กฎหมายดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 

องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทํางานเพื่อประชาชนโดย
เชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัลจัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐาน
กลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดําเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 

ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค 
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานและกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
เอื อต่อการแข่งขันของประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ สาระส าคัญ – สรุปเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้
และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ํา ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 

มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะ
สูงขึ้น 

ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้าง
น าซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี จรรยาบรรณ การรับรู้ของ
ประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แกป่ระชาชนปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนได้ด้วยตนเอง 

มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน 
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมี
ธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการลงทุนในอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
ด้านพลังงาน 

ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
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ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม

ล  าในสังคม 

การเสริมสร้างและ
พัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย ์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แผนระดับที่ 2 : แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2565 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย  
               มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” “วิสัยทัศน์”  

นโยบายที่  1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง         
                  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

นโยบายที่  2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

นโยบายที่  3  : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                 ข้ามพรมแดน 

นโยบายที่  5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

นโยบายที่  6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

นโยบายที่  7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  

นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 

นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

นโยบายที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดล้อม  

นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

 นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง 
                    ความม่ันคงของชาติ 

นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  

นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
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• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีปี 46      
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ ในแต่ละปี  

ทั งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งตา่ง ๆ  งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ 
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 

• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน 

• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีฉบับที่ 2 ปี 62 
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ  

ในช่วง 5 ปี ทั งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ไม่ใช่งบประมาณ 
 

สรุปความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ  

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

Y 

Z แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 
เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่จัดท าขึ นเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่
การปฏิบัติ โดยต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย  
1 แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) 

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ   
• มี ผล ผู กพั นกั บห น่ วยงานของรั ฐที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม นั น  ร วมทั้ ง  

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10  พ.ร.บ.  
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560)  

• ในกระบวนการจั ดทํ า ไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงานเจ้ าภาพและการก าหนดโครงการ 
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั น หน่วยงานของรัฐจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพ่ือเป็นแผนระดับท่ี 3 หลัก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับท่ี 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ... 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

• จัดท าตามความจ าเปน็ 
- กรณีกฎหมายบัญญัติใหจ้ัดท าแผนปฏิบัติการด้าน....  
- กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญตัิ จะต้องมีความจ าเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิด   

ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 
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ประเด็นน าเสนอ  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติ

การด้าน..../แผนปฏิบัติราชการ 
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

eMENSCR 
5. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี วัด (Y2)* 

ตัวชี วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

ตัวชี วัด* 
คือ สิ่งที่กําหนดขึ้นเพ่ือ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เป้าหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเป้าหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

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

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60) 
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แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวชี วัด Y1 

ตัวชี วัด Y2 

ตัวชี วัด Z 

กลุ่มตัวชี วัด Z 

Z 

Y2 

X 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น 

Y1 หมายถึง แผนย่อย 
X หมายถึง โครงการ 

กิจกรรม 1  
กิจกรรม 2  
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ 
ผลลัพธ์  

ค่าเป้าหมาย  
(ถ้าม)ี 

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ท าเพ่ืออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร่ 
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 
Y1 
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เป้าหมาย (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ น 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...” 

ตัวชี วัด: 
อัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ฯ 

ตัวชี วัด: 
ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ  

ตัวชี วัด:  
ขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน.. 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์:  
แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

เป้าหมาย: ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ น 
ผลลัพธ์: เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  

ค่าเป้าหมาย:  
รายได้ชุมชนขยายตัว xx 

แผนแม่บท ประเด็น 
การท่องเที่ยว 

แผนย่อย 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมาย: 
ปี 61-65  

ขยายตัวร้อยละ 10  

ค่าเป้าหมาย: 
ปี 61-65 
80:20 

Y2 

Y1 

Z 

X โครงการเช่ือมโยง 
การท่องเที่ยว 
ตลาดชุมชน 

กิจกรรม 1 พัฒนาผู้ค้า  
กิจกรรม 2 ส่งเสริมการตลาด 
กิจกรรม 3 จัดโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว 
กิจกรรม 4 ประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการพัฒนา: เป้าหมาย:  
รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ฯ เพิ่มขึ น 

เป้าหมาย:  
รายได้จากการท่องเท่ียว 
ของเมืองรองเพิ่มขึ น  

ตัวชี วัด: 
อัตราส่วนรายได้จาก
การท่องเที่ยวของเมือง
หลักและเมืองรอง 

ตัวอย่าง ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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สรุปหลักเกณฑ์
โครงการส าคัญ 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  
(Casual Relationship : XYZ) 

ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 
(Key Success Factors: KSFs) 

เน้นการทําโครงการเพื่อส่งผลต่อเป้าหมาย และส่งผลได้มากกว่า  
1 เป้าหมาย โดยจะได้รับการพิจารณางบประมาณตามค าขอ 
และตามความเหมาะสม ลักษณะของโครงการทั่วไป 

ปัจจัยส าคัญที่ยงัขาดหาย 
(Missing Links) 

โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) 

สามารถเป็นโครงการที่คิดขึ นใหม่ / ที่มีอยู่เดิม มีระยะเวลา 
การด าเนินการปีต่อปี / ต่อเนื่อง หากพิจารณาแล้วว่าผลลัพธ์ที่ 
ได้มีความสําคัญยิ่งและจะส่งผลต่อเป้าหมายในปงีบฯ นั้น และ/หรือ 
5 ปีของระยะแรก (2561 - 2565) 

1 

2 

3 

หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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CKSF ไม่ใช่แนวทาง/กระบวนการ แต่เป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ก าหนดให้มี โดยต้องมีความสัมพันธ์กันกับแนวทางพัฒนาของแต่ละแผนย่อย  
เพื่อน าไปสู่การพิจารณาจัดท าโครงการส าคัญ (x) ที่จะสามารถท าให้เป้าหมาย
บรรลุผลลัพธ์ได้ตามที่ก าหนดตามหลักการ XYZ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

CKSF ต้องสื่อให้ทราบถึง Agenda หลัก ที่หน่วยงานต้องเร่งให้ความส าคัญในการ
ขับเคลื่อน และต้องก าหนดให้ครอบคลุมทุกมิติของเป้าหมายแต่ละแผนแม่บทย่อย 

ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Critical Key Success Factors)  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
(Critical Key Success 

Factors) 
หลักการพิจารณา/วิเคราะห์ CKSF 

ท าความเข้าใจเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย และพิจารณาดูองค์ประกอบ/
กิจกรรมทั งหมดตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain) ของแต่ละเป้าหมาย เพื่อ
ดูความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ/กิจกรรมในการส่งผลต่อการบรรลุของ
เป้าหมาย 
 

01 

     พิจารณาองค์ประกอบเชิงพื นที่ (หากมี) เพื่อน าไปสู่การพิจารณา CKSF ที่สอดคล้องกับ
บริบท 

02 
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 4 

 3 

 1 

แผนงาน / 
โครงการ 

Missing Link ? 

Y 

แผนงาน / 
โครงการ 

วิเคราะห์หาปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
(Critical Key Success Factors) 
ที่ท าให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย

ที่เลือกไว้ แผ
นร

ะด
ับท

ี่ 3
 

การศึกษาแผนงานโครงการที่ยังขาดหาย (Missing link หรือ Gap) 
โค

รง
กา

ร (
X)

 

กิจกรรม 1  
กิจกรรม 2  
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
ค่าเป้าหมาย  

(ถ้าม)ี 

ทบทวนแผนระดับ 3  
ที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อหา
โครงการที่ยังขาดหาย 

พิจารณาระยะห่างระหว่าง
สถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่
ถูกก าหนดในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 2 

จัดท าหรือพัฒนาโครงการ (X) 
ท่ีตอบสนองต่อ (Critical Key 
Success Factors) ดังกล่าว 

แผนปฏิบัติการด้าน ... (1) 

แผนงาน / 
โครงการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

แผนปฏิบัติการด้าน ... (2) 
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Y1 Y1 

Critical Key Success  
Factors 

Z 

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ น 
ร้อยละ 3 (ช่วงปี 61-65) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรเพิ่มขึ น  
ร้อยละ 3.8 (ช่วงปี 61-65) 

ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ น ร้อยละ 1.2  
(ช่วงปี 61-65) 

 4 

 3 

 1 

แผนงาน / 
โครงการ 

Missing Link ? 

 2 

เป
้าห

มา
ย 

Y2
 

เป
้าห

มา
ย 

Y1
 Y 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โครงการ Trade Fair งานแสดงสินค้า
ในประเทศและต่างประเทศ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วิจัย / นวัตกรรม ผู้ประกอบการ มาตรฐานการผลิต ตลาด /ตราสินค้า  คุณภาพวัตถุดิบ อื่น ๆ 

ตัวอย่างการจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ  ประเด็น (3) การเกษตร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
เป้าหมาย: 1. GDP อาหารของไทยเพิ่มขึ้น 1.42 ล้านล้านบาท 

      2. เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อป ี

พัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  

ผลักดัน innovation ใหม่ ๆ 
ที่พัฒนาขึ้นออกสู่ตลาด 

จํานวนผู้ประกอบการสินค้าอาหารและ
ธุรกิจบริการอาหารที่เข้าร่วมพัฒนาและ

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

แผ
นร

ะด
ับท

ี่ 3
 

X 

O
U

TP
U

T
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ตัวอย่างโครงการส าคัญฯ และความสัมพันธ์กับหลักการ XYZ 

ความชัดเจนและต่อเนือ่งของการน านโยบายบนฐานขอ้มูล 
เชิงประจักษ์ไปปฎิบัต ิ

โครงการศึกษาและปรับปรุงตัวชี วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  
ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

แผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

Critical Key Success Factor 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์  

• ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ ท่ีสะท้อนผลลัพธ์การดําเนินการ
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างสอดคล้องกับบรบิท/
สถานการณ์ของประเทศให้เป็นปัจจุบันตามขอ้เท็จจรงิได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

• ฐานข้อมูลสถานการณข์องตัวช้ีวัด และข้อมูลฐาน (Baseline 
Data) ของตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงาน/โครงการที่สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  

• การตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน/โครงการ 
และกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และตรงตามสถานการณ ์

ยุทธศาสตร์ชาติ #6  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
“ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ” 
Z 

Y1 

X 

Y2 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่าสากลและมีความคล่องตัว 
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ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับ : ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

PDP EEP Smart Grid AEDP OIL Gas 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
        (7) โครงสร้างพื นฐาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ (12) 

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน /กรมที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานด้านพลังทดแทน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน 
/กรมที่เกี่ยวข้อง (ปี 2563 – 2565) 

ตัวอย่างโครงการ 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

1) PDP: แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 
2) EEP: แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 
3) Smart Grid: แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
4) AEDP: แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 
5) OIL: แผนบริหารจัดการน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558-2579 
6) Gas: แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพ.ศ. 2558 – 2579 

รวมกันเป็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงานแห่งชาติ (พ.ศ. ....-....)* 

02 

แผนระดับที่ 2  

แผนระดับที่ 3  

03 

01 

แผนระดับท่ี 1  

ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน 

ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับและโครงการส าคัญ : ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

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

การจัดท าแผนระดับ 3 จะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็นการถ่ายระดับของแผนและท าให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แบบฟอร์มโครงการ 

ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มโครงการ 
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 หลักการพิจารณาการจดัท าแผนปฏิบัตกิารด้าน... 

กรณี มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท า
แผนปฏิบัติการดา้น...  

1 

สาระส าคัญของแผนฯ  

การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) 
ต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง 
และแผนระดับ 3 (หากม)ี ทั งใส่ส่วนของเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนา 
รวมทั ง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีโครงการส าคัญที่จะสามารถ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

การน าแผนปฏิบัติการฯ ไปด าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

กรณีกฎหมายระบุให้จัดทําแผน แต่ไม่ได้ก าหนดการเรียกชื่อให้ใช้ช่ือ  
“แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)” 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 2) 2559 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท า
แผนปฏิบัติการดา้น... 

2 

จัดทําแผนปฏิบัติด้าน หาก จ าเป็นต้องมี (หากไม่มีแผน
จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศ
อย่างรุนแรง หรือ เนื่องจากยังขาดแผนฯ ท่ีเป็นรูปธรรม  
ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับท่ี 2 และแผน
ระดับท่ี 3 ไปสู่การปฏิบัติ) 

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

แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ไม่จ าเป็นต้องมี เนื่องจากเนื้อหาของแผนระดับที่ 2 (แผน
แม่บทฯ แผนปฏิรูปฯ) มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนอยู่แล้ว  

แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ควรยุบรวมกับแผนอ่ืน ๆ ที่มีความสอดคล้องกันรวมเป็น 
1 แผน เป็นแผนปฏิบัติการด้านหลัก 

แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ควรจัดท าเพิ่มเติม เนื่องจากยังขาดแผนฯ ที่เป็นรูปธรรม  
ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ไปสู่ 
การปฏิบัติ 

1. 

2. 

3. 

4. 

 แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ควรปรับเป็นแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากแผนฯ ที่มี
แนวทางท่ีเป็นแผนดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว 

มีความจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
ด้านเนื่องจากหากไม่มีแผนฯ  
จะก่อให้ เกิดความเสียหาย 
หรือผลกระทบวงกว้ างต่ อ
ประเทศอย่างรุนแรง 

*หมายเหตุ  การก าหนดระยะเวลาการด าเนินของแผนปฏิบัติการด้าน….ต้องมีระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจน 
ที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ (ในห้วงแรกเป็น 2563-2565) 

 

กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติ 2 
มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 
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หลักการเสนอแผนระดบัที่ 3 ของหน่วยงานของรัฐ 

ต้องเสนอ สศช.  
พิจารณาให้ความเห็น แผนระดับที่ 3  

แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) 

แผนปฏิบัติราชการ (รายป)ี 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

ไม่มีกฎหมายก าหนดให้  
เสนอ ครม. พิจารณา  

มีกฎหมายก าหนดให้
เสนอ ครม. พิจารณา  

ไม่มีกฎหมาย แต่พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความจ าเปน็ต้องเสนอ 

ครม. พิจารณา  

ต้องเสนอ ครม.  
พิจารณาให้เห็นชอบ 

ผู้อนุมัติแผนฯ เพ่ือน าเข้าระบบ 
eMENSCR (M7) 

ปลัดกระทรวง 

ปลัดกระทรวง 

ปลัดกระทรวง 

หมายเหตุ:การอนุมัติประกาศใช้แผนฯ ก่อนนําเข้าระบบ eMENSCR เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
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แผนระดับท่ี 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับ 2 อ่ืนๆ (ในกรณีที่ มีความ
สอดคล้องแผนระดับ 2 อ่ืนๆ ), และแผนระดับที่ 3 
อ่ืน (หากมี)  
ทั งนี  หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3 
ของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่
สอดคล้องได้อย่างไร 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระสําคัญของแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1)  
 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

Template แผนระดับ 3   

ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อน าแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอ่ืน ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม  

Template แผนระดับ 3  
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  

     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
     สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
     สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     สอดคล้องกับนโยบาย ครม. แถลงต่อรัฐสภา  
     สอดคล้องกับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ
ตาม 
แผนฯ 

รมต.  
เห็นชอบ 

จัดท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เข้า ครม. 

หน่วยงานต่าง ๆ 

จัดสรร
งบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

หน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานต่าง ๆ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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ประเด็นน าเสนอ  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติ

การด้าน..../แผนปฏิบัติราชการ 
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

eMENSCR 
5. หน้าที่ของหน่วยงาน 



nscr.nesdc.go.th 40 เมษายน 2563 

หลักการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ข้อมูล 

พัฒนากระบวนการ/การด าเนินการ 

โครงการ 
การด าเนินการ 
(Activities) 

ผลผลิต  
(Output) 

ผลลัพธ์ข้ันต้น ผลลัพธ์ขั้นกลาง ผลลัพธ์ระยะยาว 
(Short-Term 
Outcome) 

ประเมินผลกระบวนการ 
(Process Evaluation)  

(Intermediate 
Outcome) 

(Long-Term 
Outcome) 

องค์ความรู้ 

เครื่องมือ (Tools) 

ประเมินผลระดับผลลัพธ์  
(Outcomes Evaluation)  

วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา 

      การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยประยุกต์หลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal relationship) ของกิจกรรม/
โครงการ (activities/projects) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ขั้นต้น (short-term outcome) ผลลัพธ์ขั้นกลาง (intermediate 
outcome) และผลลัพธ์ระยะยาว (long-term outcome) เพื่อท่ีจะนํามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และโครงการ และนําไปสู่การตัดสินทางนโยบายต่อไป 
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การก าหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจากแนวความคิด 
สมมติฐาน หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นการติดตาม
และประเมินว่าโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีอยู่
นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการ
พัฒนาเพียงใด มีช่องว่างของโครงการหรือ
นโยบายหรือไม่ 

การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต 
เป็นการประเมินกระบวนการแปลงกิจกรรม 
โครงการไปสู่ผลผลิต 

การติดตามและประเมินผลโครงการจาก
ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ 
หรือนโยบาย เป็นการประเมินผลลัพธ์จาก
การดําเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน ซึ่ ง เป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของการกําหนดยุทธศาสตร์ตาม
หลักการ ends – ways - means หรือ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

การติดตามและประเมนิผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
การก าหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจากแนวความคิด 
ส ม ม ติ ฐ า น  ห รื อ ท ฤ ษ ฎี  ( Theory-based 
Evaluation) ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินว่า
โครงการหรื อกิจกรรมที่ มี อยู่ นั้ นสอดคล้องกับ
แนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาเพียงใด มีช่องว่าง
ของโครงการหรือนโยบายหรือไม่ 

การติดตามและประเมินผลกระบวนการแปลง
กิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต (Process 
Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการแปลง
กิจกรรม โครงการไปสู่ผลผลิต 

การติดตามและประเมินผลโครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 
(outcome evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์
จากการดําเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของการ
กําหนดยุทธศาสตร์ตามหลักการ ends – ways - 
means หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal 
relationship) 

Theory-based  
Evaluation 

Theory-based  
Evaluation 

Process 
Evaluation 

Process 
Evaluation 

Outcome 
Evaluation 

Outcome 
Evaluation 

Outcome 
Evaluation 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การติดตามและประเมนิผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต 

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

1. บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One 
Report) 

2. เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั งแต่ระดับพื นที่ จนระดับนโยบาย  
3. เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ นโยบาย (ทุกขั นตอน policy cycle)  
4. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปน็บรูณาการ 
5. ลดขั นตอนระหว่างหน่วยงาน 
6. ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government  

13 พ.ค.2562 
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หน่วยงานของรัฐรายงาน 
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศเข้าสู่ ระบบ 
eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐนําเข้าข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ แผนระดับที่ 3 
ห รื อ ข้ อ มู ล อ่ื น ใ ด ใ น ร ะ บ บ 
eMENSCR สําหรับการติดตาม 
ตร วจสอบ  และประ เ มิ นผล 
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลสารสนเทศใน
ความรั บผิ ด ชอบ เข้ า กั บ 
ระบบ eMENSCR โดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง สํ า นั ก 
งบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

หน่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ  ท่ี อ ยู่
ระหว่าง หรือ จะดําเนินการ
พัฒนา ระบบกา รติ ดต าม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
ใช้ระบบ eMENSCR ในการ
ติ ด ตาม  ต ร วจสอบ  และ
ประเมินผล ก่อนที่จะมีการ
พัฒนาระบบ 

ภาพรวมระบบ eMENSCR และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ภาพรวมของระบบ eMENSCR 
การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอื่นๆ 

แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ แสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 

เป้าหมาย 
ของแผนแม่บท 

(Y) 

แผน 3 ระดับ 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

(X) 

หน่วยงานของรัฐ 

อื่นๆ 
SDGs / WEF /IMD  

งานวิจัย 
องค์ความรู ้

(สกสว.) 

e - Plan 
(สถ.) งบประมาณ 

ระบบ 

(สงป.) 

ภาคประชาชน 
ภาคีพัฒนา 

ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ 

ความเชื่อมโยง 
กับแผน 3 ระดับ 
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การก าหนดช่วงเวลาการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติามระเบียบฯ 

น าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/
การด าเนินงาน (M1-M5) ภายใน ไตรมาสที่ 
1 ของปีงบประมาณ หากเป็นโครงการที่
เร่ิมต้นในไตรมาสอื่น ให้น าเข้าข้อมูลภายใน 
30 วัน หลังสิ นไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ นภายใน 30 
วัน หลังสิ นไตรมาส 

Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูล
ตาม template ได้ตลอดเวลา หลังจาก
แผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ โดย
มอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกอง
ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าข้อมูล โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติตามล าดับ (M7) 

1 

2 

3 

4 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพ่ือให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  

• การรายงานผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญในการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศราย 3 เดือน ต่อรัฐสภา 

• สําหรับหน่วยงานท่ีมีแผนปฏิบัติราชการท่ีใช้ตามปีปฏิทิน สํานักงานฯ จะจัดระบบให้รองรับกับการดําเนินงานตามปีปฏิทินต่อไป 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การดําเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป  
แผนแม่บท แผนความมั่นคง) 

- แผนระดับที่ 3  
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์ 
- ตัวชี วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณทั งหมด 
และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

การอนุมัติข้อมูล 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 
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3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความ
สอดคล้อง ทั งนี  ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หาก
โครงการมีความสอดคล้อง 

2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้โดย
อัตโนมัติ ดังนั น กรุณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง  

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

4. เพิ่มความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ) 

1 

2 

3 

4 

M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวชี วัด 

Z กลุ่มตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

Y2 ตัวชี วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี วัด 

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

Y2 ตัวชี วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี วัด 

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..... 

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 

Z เป้าหมาย 

โครงการ X 

M1 1 
การน าเข้าข้อมูลโครงการ 
/การด าเนินการ 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
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M1 

แผนย่อย (Y1) 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

แนวทาง 

แนวทาง 

แนวทาง 

แนวทาง 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น 1 

2 

3 เป้าประเด็น (Y2) 5 

4 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน........ 8 

7 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน... 6 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน... 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน... 

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง 
(หลัก) 

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้ 
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือกยุทธศาสตร์ชาติด้าน ... (โดยระบบฯจะแสดงเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่แนวทางการพัฒนา (4) มีความ
สอดคล้อง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง (โดยระบบฯจะแสดง
เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก 
(6) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา(4)) 

เลือกเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง (โดยระบบฯจะ
แสดงเฉพาะเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก (6) 
และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่เลือก (5))  

7 

8 

ในกรณีที่โครงการสอดคล้องมากกว่าหน่ึงประเด็น ให้เพิ่ม
ประเด็นรอง โดยท าขั นตอนที่ 1 ถึง 8 

9 

การเลือกความสอดคล้องกับ แผนแม่บทฯ 
และยุทธศาสตร์ชาติ นั น ระบบฯ ได้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
แม่บทฯ ไว ้
ดังนั น เมื่อได้มีการเลือกความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ แล้ว ระบบฯ จะแสดงเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องเท่านั น 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 
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โครงการ 

หน่วยงาน B 

หน่วยงาน C 

หน่วยงาน D 

รหัสโครงการ 

หน่วยงาน A จะต้องแจ้ง “รหัส
โครงการ” ให้หน่วยงานอ่ืนๆที่ท า
โครงการร่วมกัน เพื่อใช้อ้างถึงในส่วน
ของ M2 บนระบบ eMENSCR 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

แผนระดับ 1 

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

แผนระดับ 2 
แผนระดับ 3 หน่วยงาน A 

(เจ้าของแผนระดับ 3) 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ภารกิจของหน่วยงาน
เอง และกรอกข้อมูลเข้า
สู่ระบบโดยอ้างถึง รหัส
โครงการ A  ทั งนี ก็เพื่อ
เป็นประโยชน์ ในการ
ติดตามความคืบหน้า
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สอดคล้องกันทั งหมด 

M1 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/ 
การด าเนินการ 

กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน 
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M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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1. เลือกว่าข้อมูลที่นําเข้าในระบบฯ มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ “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 ให้เลือกท้ังสองตัวเลิก  

6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 ข้อมูลทั่วไป 

7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า 
8. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี 

7 

8 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 ข้อมูลทั่วไป 

7 

8 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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1 1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามท่ีปรากฏ 

2. ระบุพื้นท่ีดําเนินโครงการ (ในกรณีท่ีเป็นโครงการเชิงพื้นท่ี) 
โดยการค้นหาพื้นท่ีในช่อง “ค้นหา” 

2 3 

3. กรอกข้อมูลในกรณีท่ีดําเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นท่ี หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ 

M3 รายละเอียดโครงการ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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M3 รายละเอียดโครงการ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะสอดคล้องกับ 
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3) 

1. เพ่ิมกิจกรรมโดยการ 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
เครื่องหมาย “+” ภายใต้กิจกรรมหลัก
เพ่ิมเติมได้ 

4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อก าหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ) 

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม 

1 
2 

3 4 

M4 กิจกรรมภายใต้โครงการ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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M4 กิจกรรมภายใต้โครงการ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอ่ืน
และระบุชื่อหน่วยงานนั น 

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตามวงเงินโครงการ 

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมาจากแหล่ง
อ่ืน เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส 

M5 แผนการใช้งบประมาณ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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M5 แผนการใช้งบประมาณ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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ความก้าวหน้าของโครงการ การด าเนินการท่ีตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายของแผน 

ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ 
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม

แผนงาน  
• การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

• ผลการด าเนินงาน 
• ปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน  
• ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ น ภายใน 30 วันหลังสิ นไตรมาส 

M6 การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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M6 การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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“Accountability” 

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารร่าง 
20,894 โครงการ 

เอกสารรอแก้ไข 
1,485 โครงการ 

เอกสารรออนุมัติ 
5,812 โครงการ 

เอกสาร 
ผ่านการอนุมัติ 

12,039 โครงการ 

eMENSCR 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรี อื่น ๆ  

8.6% 

16.3% 

41.1% 

7.8% 

12.3% 

13.9% 

(1) ด้านความมั่นคง 
 จ านวน 3,462 โครงการ 

(2) ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 จ านวน 6,540 โครงการ 

(3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์
จ านวน 16,546 โครงการ 

(4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
จ านวน 3,142 โครงการ 

(5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิงแวดล้อม 

จ านวน 4,949

โครงการ 

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวน 5,591 โครงการ 

รัฐสภา 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

รวมทั งสิ น 
40,230 โครงการ 

การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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การเชื่อมโยงองค์ความรู้และงานวิจัย เข้ากับกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

หน่วยงาน 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

GAP 

น าเข้าข้อมูล 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
โครงการ (X) / แผนระดับ 3 

ติด
ตา

ม 
ตร

วจ
สอ

บ 
ปร

ะเม
ินผ

ล 
ou

tp
ut

 

ติด
ตา

ม 
ตร

วจ
สอ

บ 
 ป

ระ
เม

ินผ
ล 

ou
tc

om
e 

 

โครงการ/ 
การด าเนินการ 

(X) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Y) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z) 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
ผลผลิต ของโครงการ/แผนระดับ 3 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
ผลลัพธ์ จากการด าเนินตามแผนฯ 

และแผนระดับ 2 อื่นๆ 

ระบบ eMENSCR 

แผนระดับ 3 

วิเคราะห์หาช่องว่างของนโยบาย 
(policy gap) หรือ ความซ้ าซ้อน  

เพื่อพัฒนาโครงการรองรับ 

พัฒนากระบวนการ 
/การด าเนินการ 

ชี้ประเด็นการพัฒนา 

องค์ความรู้และงานวิจัย 

น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประกอบการจัดท า 
โครงการ (X) ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนฯ 

2 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอื่นๆ 
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การเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับ ระบบ e-Plan 

eMENSCR 

e-Plan 

ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

กับแผน 3 ระดับ 

รายละเอียด 

โครงการ 

การด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ผลการ 
ด าเนินงาน 

M1 

การอนุมัติข้อมูล* 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

บันทึก 
แผนงานด้าน 

บันทึก 
กิจกรรม 

อนุมัติแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายงาน 
การด าเนิน
โครงการ 

ติดตาม 
การด าเนิน
โครงการ 

ระบบ e-Plan พัฒนารูปแบบการ
เชื่อมโยง แผนงาน,โครงการ เข้า
กับแผน 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบ eMENSCR 

อปท. รายงานผลการด าเนินโครงการ
ผ่ า น ร ะ บ บ  e-Plan แ ล ะ ร ะ บ บ  
e-Plan จะส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่
ระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส 

*หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการที่บันทึกในระบบ e-Plan เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาฯ ตาม พ.ร.บ.การกระจายอ านาจ และ พ.ร.บ.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว 

ระบบ e-Plan พัฒนาส่วนการน าเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ในส่วนของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอื่นๆ 
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แหล่งรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของประเทศ 

3 แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ 
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3 แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ 

ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ที่ ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

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

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 

4 การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 
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4 การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 

ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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การจัดท ารายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนการปฏิรูปประเทศ (รายเดือน) 

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

รายงานประจ าปี สรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
- การตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชนมีการพัฒนาคงที่  

- ต ้อ ง เ ร ่ง ป ร ับ ก ร ะบวน ง าน ให ้มุ ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ต ้อ ง เ ร ่งพ ัฒนาภาคร ัฐ ให ้ม ีคว าม
โ ป ร ่ง ใ ส  ป ล อ ด ก า ร ท ุจ ร ิต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับประชาชาชน 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าที่
มากที่สุดในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา  

- ต ้อง เ ร ่งพ ัฒนาสมรรถนะคนไทย
สําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

- สังคมและครอบครัวไทย มีบทบาทใน
การสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิตได้น้อยลง 

ด้านความม่ันคง 
- คนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขมากกว่า
ประเทศส่วนใหญ่ของโลก  

- ศักยภาพทางการทหารมีการพัฒนาดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

- ต้องเร่งสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ไทย และความมั่นคงในมิติอ่ืนๆ 

ผลการพิจารณาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562  

ความสามารถในการแข่งขัน  
- เศรษฐก ิจของประเทศไทยม ีการ
เติบโตที่ชะลอตัวลง 

- การเติบโตที่มีกระจายตัวไปสู่ภูมิภาค
ต่าง ๆ มากขึ้น 

- ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพการ
ผลิตที ่ด ีขึ ้น ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการมีประสิทธิภาพการผลิต
ลดลง 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  
- ต้องเร่งสร้างความเป็นธรรมและลด
ค ว า ม เ ห ลื ่อ ม ล้ํ า ร ะ ห ว ่า ง ก ลุ ่ม
ประชากรในหลายมิติ โดยเฉพาะ
ด้านรายได้และการเข้าถึงบริการ
ภาคร ัฐ  การพัฒนาคนย ังม ีความ
แตกต่างระหว่างพ้ืนที่ 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
- ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ
สิ ่งแวดล้อมได ้ร ับการอนุร ักษ์ 
รักษาและฟ้ืนฟูเพ่ิมมากขึ้น 

- มีการใช้ประโยชน์และสร้างการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลมากขึ้น 

ความ
มั่นคง 
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ทั้งนี้ สํานักงานฯ อยู่ระหว่างการทบทวนตัวช้ีวัดให้สามารถสะท้อนผลการดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เป้าหมาย 

37เป้าหมาย 

41 เป้าหมาย  
(29.3 %) 

31 เป้าหมาย  
(22.1 %) 

19 เป้าหมาย  
(13.6%) 

49 เป้าหมาย  
(35%) 

6 เป้าหมาย 
(16.7%) 

12 เป้าหมาย 
(33.3%) 

15 เป้าหมาย 
(41.7%) 

4 เป้าหมาย 
(11.1%) 

ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รวมท้ังสิ้น 173 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
จากผลการพิจารณาของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้สําเร็จ
ครบถ้วนแล้ว จ านวน 10 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือคิดเป็นร้อยละ 6 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในปี 2565 จ านวน 60 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
หรือคิดเป็นร้อยละ 35 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่กิจกรรมอยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่บรรลุตามเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในปี 2565 จ านวน 77 เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป หรือคิดเป็นร้อยละ 44 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่ยังไม่ได้มีการดําเนินกิจกรรมหรือมีการดําเนินการแต่ยัง
ไม่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุผลอันพึงประสงค์ จ านวน 26 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 

ผลการพิจารณาการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
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โครงการ หน่วยงาน หน่วยงาน ตัวชี วัด 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ประชาชน/
สาธารณะ 

หัวหน้าส่วน 
ราชการ 

รายงาน 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

สศช. 
• พื้นที่ 
• ภาพรวม 

ส่วนรายงานผลออนไลน์ 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไขปรับปรุง 

รายงาน 
รายงาน 

eMENSCR 
Dashboard 

Data exchange 

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

TPMAP GFMIS e-Budgeting ELAAS PADME 
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E-Gov Database other Databases Etc. 

eMENSCR 
Dashboard 

• สงป. 
• สลน. 
• สลค. 
• กพร. 
• กพ. 
• ฯลฯ 

Performance management 

ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล 

X Y 

Z 

e – Plan 

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการของหน่วยงานเอง 
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ประเด็นน าเสนอ  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ผ่านแผนสามระดับ 
3. การจัดท าโครงการ (XYZ) และแผนปฏิบัติ

การด้าน..../แผนปฏิบัติราชการ 
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

eMENSCR 
5. หน้าที่ของหน่วยงาน 
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หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

• หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)* 

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์  รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)* 

• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)* 

• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

*พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

แผนปฏิบัติการด้าน ... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายป)ี 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ 
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 หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560  
 
    ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรค
สอง) 

1. 

      ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษา
แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และ
สอง) 

2. 

3.     รายงานผลการติดตามการดําเนินการภายในระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสํานักงาน
เลขานุการฯ กําหนด (มาตรา25 วรรคแรก) 

      กรณีการดําเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้คําปรึกษาเพื่อ
แก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และดําเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้ว
รายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2)) 

4. 
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 

หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และ
หน่ วยงาน อ่ืน  ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง  เ พ่ือ ให้ เ กิด การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และ
หน่ วยงานอื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อง  เพื่ อ ให้ เ กิ ดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มีความ
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละ
แผนย่อย เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย 

Y 

*หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ด าเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย  
 

จ.1 

จ.2 

จ.3 

Y2 

Y1 

• รับผิดชอบด าเนินการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย ทั งเป้าหมายในระดับประเด็นแผน
แม่บท (Y2) และเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดท า
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว  

• ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนระดับท่ี 3 และจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) 

• ประสานกับ สศช. ในการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

• ประสานด าเนินการจัดหาและน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

• ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 



nscr.nesdc.go.th 79 เมษายน 2563 

หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 (ต่อ) 
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ตัวอย่างการขับเคลื่อนหน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามท่ี 
ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท้ัง ๓ ระดับ และสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางท่ีเสนอให้แล้ว
เสร็จสําหรับใช้ในการจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 
๓.๒ มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนําโครงการตามข้อ ๓.๑ บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๖๕ และดําเนินการตามขั้นตอนของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๓ มอบหมายให้สํานักงานฯ นําผลการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการต่อไป 
๓.๔ มอบหมายให้สํานักงานฯ เร่งดําเนินการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี ๒๕๖๒ ให้เพียงพอต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําโครงการสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งในการใช้ดําเนินการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่  
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ ภายในวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และสามารถประสานองค์กรอื่น ๆ ในการร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั งที่ 1/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 : แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมายให้สํานักงานฯ ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ระดับ และส านักงบประมาณ เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการตาม
แนวทางท่ีเสนอให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐน าโครงการตามข้อ 1 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 และดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

มอบหมายให้สํานักงานฯ นําผลการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป 

มอบหมายให้สํานักงานฯ เร่งดําเนินการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี 2562 ให้เพียงพอต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําโครงการสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งในการใช้
ดําเนินการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
และสามารถประสานองค์กรอื่น ๆ ในการร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

2 

1 

3 

4 

หมายเหตุ : อยูร่ะหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2565  
 

การยึดเป้าหมาย
ร่วมกัน 

การจัดล าดับ
ความส าคัญของ

ข้อเสนอโครงการและ
จัดท ารายละเอียด

โครงการ 

1 

การวิเคราะห์                
Gap Analysis และ  

Key Success Factors 
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญ

ร่วมกัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. สงป. จ.1 - จ.3  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. คจย. และ จ.1 

2 3 

การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

 โครงการส าคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 

 โครงการอื่นๆ 
/ภารกิจประจ า 

4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช. สงป. จ.1 - จ.3  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



nscr.nesdc.go.th 83 เมษายน 2563 

แบบฟอร์มการจัดท าโครงการส าคัญเพือ่ขับเคลื่อนให้บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ 
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1 การยึดเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ประเด็น การเกษตร แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 
สถานการณ ์: ห่างจากเป้าหมายระดับเสี่ยง 

ระบบ eMENSCR 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า….. 

ตัวช้ีวัด :อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี วัด  
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แผนภูมแิสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิ

 

 
เสนอแนะ  

Missing Links 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน .... 

แผนแม่บทประเด็น ………. แผนแม่บทประเด็น ………. แผนแม่บทประเด็น ………. 

เป้าหมายประเด็น ... 

แผนย่อย... 

แผนปฏิบัติการด้าน/แผนปฏิบัติราชการ... 

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ … โครงการ 4 

แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ 

Z 

Y2 

Y1 

X 

Gap Analysis Key Success Factors 

เป้าหมายประเด็น ... 

2 
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3 

(1) ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ และ ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่าง 

 

การจัดล าดับความส าคัญของ X  1.พิจารณาเป้าหมายที่มีความส าคัญ
ตาม Quadrant 

2. น าโครงการส าคัญ (X) ของเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่
ได้มาจากแนวทางที่        มาจัดลงใน Quadrant 

ตัวอย่างเบื องต้นของเป้าหมายแผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯที่มีความส าคัญ/เร่งด่วน 

โครงการ AAA 

โครงการ BBB 

โครงการ CCC 

โครงการ DDD 

โครงการ EEE 

โครงการ FFF 

โครงการส าคัญ (X) ของเป้าหมายของ 
แผนแม่บทฯที่ได้มาจากแนวทางท่ี  

เป็นโครงการที่ตอบ
เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ 

การจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) 

ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 

Q1 Q2 

Q3 Q4 

ระ
ยะ

ห่า
งจ

าก
ค่า

เป้
าห

มา
ย 

ระ
ยะ

ห่า
งต

่ า 
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การจัดท าแผนระดับที ่3  

• ระยะเวลาดําเนินการของแผนฯ จะต้องสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในระยะแรก
ห้วงปี 2563-2565 และระยะต่อไปเป็นห้วงระยะ 5 ปี 

• พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน เฉพาะที่มีความจ าเป็น โดยแผนฯ จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทฯ พิจารณาความสอดคล้องและความจําเป็นของแผนปฏิบัติการ
ด้านในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2560 2565 2570 2575 2580 2563 

ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี โดยระยะเวลาดําเนินการของแผนฯ จะต้องสอดคล้องกับห้วงเวลาของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในระยะแรกห้วงปี 2563-2565 และระยะต่อไปเป็นห้วงระยะ 5 ปี) 

แผนปฏิบัติการด้าน 

แผนปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 

4 
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4 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2565) 

eMENSCR 
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Y1 Y1 

Critical Key Success  
Factors 

Z 

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ น 
ร้อยละ 3 (ช่วงปี 61-65) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรเพิ่มขึ น  
ร้อยละ 3.8 (ช่วงปี 61-65) 

ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ น ร้อยละ 1.2  
(ช่วงปี 61-65) 

 4 

 3 

 1 

แผนงาน / 
โครงการ 

Missing Link ? 

 2 

เป
้าห

มา
ย 

Y2
 

เป
้าห

มา
ย 

Y1
 Y 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โครงการ Trade Fair งานแสดงสินค้า
ในประเทศและต่างประเทศ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วิจัย / นวัตกรรม ผู้ประกอบการ มาตรฐานการผลิต ตลาด /ตราสินค้า  คุณภาพวัตถุดิบ อื่น ๆ 

ตัวอย่าง การจัดท าโครงการส าคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
เป้าหมาย: 1. GDP อาหารของไทยเพิ่มขึ้น 1.42 ล้านล้านบาท 

      2. เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อป ี

พัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  

ผลักดัน innovation ใหม่ ๆ 
ที่พัฒนาขึ้นออกสู่ตลาด 

จํานวนผู้ประกอบการสินค้าอาหารและ
ธุรกิจบริการอาหารที่เข้าร่วมพัฒนาและ

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

แผ
นร

ะด
ับท

ี่ 3
 

X 

O
U

TP
U

T
 

ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลกระทบสูง ผลกระทบต่ า 

ระ
ยะ

ห่า
งส

ูง 

Q1 Q2 

Q3 Q4 

ระ
ยะ

ห่า
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ค่า

เป้
าห
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ห่า
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่ า 

Q5 Q6 
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สํานักงานฯ ได้มีการสร้างการตระหนักรู้ฯ ผ่านรูปแบบและวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
ท้ังหมด 33 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็นรูปแบบการตระหนักรู้หลัก 6 รูปแบบ 

1. รูปแบบเอกสาร เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเหมาะสม
กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีการจัดทําให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  

03 การสร้างการตระหนักรู้ฯ 

3. รูปแบบนิทรรศการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดแสดง
ข้อมูลท่ีมีความน่าสนใจและทันสมัยเหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย  

6. รูปแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการ  มีการจัดทํารูปแบบการสร้างการตระหนักรู้
ท่ีเหมาะสม เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

4. รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย
สนุกสนาน และเหมาะสมกับทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปฐมวัย  
วัยเรียน และวัยรุ่น/นักศึกษา  

2. รูปแบบวีดีทัศน์ มีภาพเคลื่อนไหวท่ีทําให้เกิดความน่าสนใจ และมีการใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ซ่ึงจะทําให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย 

5. รูปแบบการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้วยการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนา 
ระดับพื นที่และประเด็น 

TPMAP และ TPMAP Logbook 

• ระบบติดตามครัวเรือนยากจนแบบชี้เป้าโดยเกิดจากการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐท่ี
ประยุกต์ใช้หลักแนวคิดของความยากจนหลาย MPI และ
แนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย 

•  เจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีสามารถมีข้อมูลมีตั้งต้นเพื่อใช้ติดตาม 
การแก้ปัญหารายครัวเรือนได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และ
ไม่ซํ้าซ้อน 
 
ตัวอย่าง จังหวัดที่น า TPMAP/TPMAP Logbook  

ไปใช้ในทางปฏิบัต ิ

• หน่วยงานระดับจังหวัดขอข้อมูลเชิงลึกจากระบบ 
TPMAP ท้ังสิ้น จํานวน 29 จังหวัด และขอเข้าใช้งาน
ระบบ TPMAP Logbook ท้ังสิ้น จํานวน 25 จังหวัด  

• จังหวัดที่น า TPMAP/TPMAP Logbook ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ อาทิ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดขอนแก่น 
 

การชี แจงหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ  
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมชี แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาผู้แทนราษฎร 

ซ่ึงได้มีข้อสังเกต อาทิ ปรับแผนฯ ให้ เป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน ทบทวนกิจกรรมท่ีส่ งผลต่อ 
การปฏิรูปประเทศ โดยสํานักงานฯ จะน าข้อสังเกต 
ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ  และการจัดท า
โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
แผนแม่บทฯ ท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องประกอบการให้ค าแนะน า
หน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย 

01 การขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย 

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ ต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา  

02 

นอกจากน้ี ส านักงานฯ ยังได้มีการประชุมรว่มกับภาคีพัฒนาต่าง อาทิ องค์กร
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย UN / WB / IMF / ADB เป็นต้น 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาระดับพื นที่และประเด็น : TPMAP 
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แผนแม่บทฯ  
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตการเรยีนรู้ 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืนการจดัการน้ํา 
19. การบริหารจัดการน้าํทั้งระบบ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  
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การสร้างการตระหนกัรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง  ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

หลักการ 

 
 
 รูปแบบ 

ช่วงวัย  
 
ฃ 

ปฐมวัย 
(0-5 ปี) 

 
 
 

          วัยเรียน 
           (6-14 ปี) 

 
 
 

      วัยรุ่น/นักศึกษา  
      (15-22 ปี)  

 
 
 

 
 
 

ผู้สูงอายุ  
(60 ปี+) 

หมายเหตุ: มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการหลายชว่งวัย 

ส านักงานฯ ด าเนินการสร้างการตระหนักรู้ ฯ ทั งสิ น 33 โครงการ/กิจกรรม โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียดปรากฏหน้าถัดไป)  

หมายถึง  ด าเนินการรูปแบบนั น ๆ กับกลุ่ม
ดังกล่าวแล้ว 

รูปแบบวีดีทัศน์  
(จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบเอกสาร  
(จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม)  

รูปแบบนิทรรศการ 
(จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบการเรียนรู้ 
ที่สร้างสรรค์  

(จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม) 
รูปแบบการขับเคลื่อน 

สู่การปฏิบัติ  
(จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม) 

รูปแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการ  
(จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม) 

วัยแรงงาน  
(23-59 ปี) 

การประชุมร่วมกับภาคีการพัฒนา  
(จํานวน1โครงการ/กิจกรรม) 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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• แผนระดับที่ 3 
• ความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการ 
• รายงานประจ าป ี
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ความรู ้
คุณธรรม 

ความเพียร 
พอประมาณ 

หลักเหตุและผล 
ภูมิคุ้มกัน 

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

@nscr 


