“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ชาติ
มกราคม 2563
มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

1

1

ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มกราคม 2563

แผนระดับที่ 1 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3 – แผนปฏิบัติการ/ราชการ
การจัดทาโครงการ XYZ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560

นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ

มกราคม 2563

หมายเหตุ: 1. นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ครม. มี ม ติ ก าหนดการตั้ ง ชื่ อ แผนในระดั บ ที่ 3 ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า
“แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย
ก่ อ นที่ จ ะมี ม ติ ครม. วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎี กา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็ น ต้น ว่ าให้ ใช้ ชื่อ แผนว่า แผนแม่บ ทด้ าน... แผนพั ฒนา...
หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
2. แผนปฏิ บั ติ ราชการส าหรั บองค์ การมหาชน และ องค์ กรอิ สระ ให้ ใช้ ชื่ อ “แผนปฏิ บั ติ การ…..
(ชื่อหน่วยงาน)....” สาหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...”เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้
ใช้ ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สาหรับกรณีแผนที่เป็น issue base
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มกราคม 2563

มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
กรอบในการจัดทาแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน
มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ
ต้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ
มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลงนโยบายต่ อ
รัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 270 ให้ วุฒิ ส ภา มี ห น้ าที่ แ ละอ านาจ
ติ ด ตาม เสนอแนะ เร่ ง รั ด การจั ด ท าและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 275 ให้มีดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี

มาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) วิสัยทัศน์พัฒนาประเทศ (2) เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศระยะยาว กาหนดระยะเวลา และตัวชี้วัด
(3) ยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆ
มาตรา 8 ให้คณะกรรมการจัดให้ ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็นเมื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จเบื้องต้น
เพื่อแก้ไขปรับปรุง
มาตรา 11 คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี หรือในกรณีที่
สถานการณ์โลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลง
มาตรา 16 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นเพื่อพิจารณาจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ

พ.ร.บ. จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560

กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์

มาตรา 28 ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่างๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ผลการรับฟังความคิดเห็น
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4

แผนผังการดาเนินงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

1

3 คณะกรรมการ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ประชุมร่วมฯ

ปฏิรูปประเทศ

4

สานักงานเลขานุการ
(สศช.)

ส่วนราชการ

คณะรัฐมนตรี

2

รัฐสภา

ประชาชน /
สาธารณะ

รัฐสภา

5

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ

ปยป
ส่วนราชการในสังกัด
มกราคม 2563

คณะทางานพิเศษฯ

ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR
nscr.nesdc.go.th
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กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
1
Policy Advocacy

เกิดอะไรขึ้นบ้าง ?
ยุติ

ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การดาเนินการตาม
แนวทางได้ผลหรือไม่ ?

4

Policy Monitor and
Evaluation

การประเมินนโยบาย
(policy evaluation)

จะนาแนวทางที่ได้ไปดาเนินการ
อย่างไร ?

3

DATA, Information,
RESEARCH

จะเลือก
แนวทางใดดี ?
การนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
(policy
implementation)

การตัดสินนโยบาย
(policy decision)

Policy Implementation
มกราคม 2563

การกาหนดนโยบาย
(policy formulation)

nscr.nesdc.go.th

มีแนวทางอย่างไรบ้าง ?

2

Policy Formulation

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน
ความจาเป็น
ความเหมาะสม ทรัพยากร เทคนิค ภูมิสังคม
ความยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6

Policy
Advocacy

กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

Policy
Formulation

1 ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์
2 ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ให้
สอดคล้องกั บประเด็นการพั ฒนาประเทศที่สาคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัด ให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน

3 จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ที่ มี

เป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สาคัญ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ

4 จัดทาโครงการและการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติ
Policy
Implementation

Policy
Monitor and
Evaluation

มกราคม 2563
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และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ผ่ า นแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ โดยมุ่ ง เน้ น การ
ดาเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลความส าเร็จ ของ

นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ
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ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ

I. Policy Advocacy

ภายในประเทศ

ความเหลื่อมลาในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ
เป็นข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์

โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยทางานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี
ปัญหาเชิงคุณภาพ

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน
จากประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อจากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจาเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดี

ภายนอกประเทศ
กระแสโลกาภิวัตน์
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สินค้าและบริการ
มกราคม 2563

ศูนย์รวมอานาจ
ทางเศรษฐกิจย้าย
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึน
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

nscr.nesdc.go.th

ราคานามันมีความ
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร
ของโลก

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พืนที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

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

มกราคม 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ

มกราคม 2563
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โครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

“ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน..... (6 ด้าน)

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมาย 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว... 1. รายได้ประชาชาติ ...

ประเด็นการพัฒนา (2 digits)
4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ....

ประเด็นการพัฒนาย่อย (3 digits)
4.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พืนถิ่น ....

มกราคม 2563
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มกราคม 2563
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มกราคม 2563
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มกราคม 2563
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มกราคม 2563
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มกราคม 2563
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มกราคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มกราคม 2563

แผนระดับที่ 1 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3 – แผนปฏิบัติการ/ราชการ
การจัดทาโครงการ XYZ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน

nscr.nesdc.go.th
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่
มี ค วามบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้าซ้อนกันระหว่าง แผน
แม่บทฯ เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

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

Y2

Y1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

ความเชื
่อมโยงของแผนแม่
บทฯบและยุ
ทธศาสตร์
ชาติ ชาติ
ความเชื
่อมโยงของแผนแม่
ทฯ และยุ
ทธศาสตร์

X
มกราคม 2563

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...

แผนย่อย AA

เป้าหมายรวม

ตัวชีวัด

แผนย่อย BB
เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี
แนวทางการพัฒนา AAA 1
แนวทางการพัฒนา AAA 2
แนวทางการพัฒนา AAA X

ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี
61-65|66-70|71-75|76-80

37

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

แผนย่อย ……

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

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

โครงการ/ การดาเนินงาน
nscr.nesdc.go.th
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึน
รวม เป็นร้อยละ 28
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึน
เป็นร้อยละ 55
รวม เป็นร้อยละ 25
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน
มากขึน GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน
2570
ร้อยละ 50
- 3
2575
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน
ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน

2566 2
2570

มกราคม 2563

2561
2565

1

2576 4
2580

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึน
รวม เป็นร้อยละ 30
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึน
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึนรวม เป็นร้อยละ 22
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึน GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึนดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน
nscr.nesdc.go.th
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๑. ประเด็นความมั่นคง
การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อ สร้า งความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมี
ความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

สถานการณ์

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

ที่มา : World Happiness Report 2018

เป้าหมาย

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๑ - ๖๕)
-

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
ตัวชีวัดระดับทุนทางสังคม
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
-

(ปี ๗๖ - ๘๐)
-

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

๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

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

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

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

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

มกราคม 2563
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การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ ยกระดับขีดความสามารถหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการ
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอด
ถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่
ประเทศไทยมีสิท ธิอ ธิป ไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

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

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

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

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

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

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
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๒. ประเด็น การต่างประเทศ
การดาเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้
เล่นสาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความ ก้าวหน้าในทุก ๆ
ด้า นของไทยและเป็น ประโยชน์ ต่อ การพั ฒ นาประชาคมโลกโดยรวม ดั ง นั้น แผนแม่ บ ทประเด็ นการ
ต่างประเทศ จึงได้กาหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการ และเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ
“การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก”

เป้าหมาย

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

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

Y2

Y1

X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย
ในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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๕.๓.ประเด็
น การท่
องเที่ยว
ประเด็
น การเกษตร
สถานการณ์

เกษตรอัตลัก ษณ์พื นถิ่ น ส่ งเสริมและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ที่มีเอกลัก ษณ์ เฉพาะถิ่น ด้ วยการประยุ กต์ใ ช้ภู มิปั ญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืนถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗-๑๑

ล้านล้านบาท

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

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

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

เกษตรปลอดภั ย พั ฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับ รองความปลอดภัย ในระดับ ต่ างๆ รวมถึ งการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๒.ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

เป้าหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

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

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
3.8
3

3

Y2

3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร

ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐

ปี ๗๑ - ๗๕

ปี ๗๖ - ๘๐

ช่วงปี

ร้อยละ

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

มกราคม 2563

1.2

1.2

1.3

1

ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร

ปี ๖๑ - ๖๕

ปี ๖๖ - ๗๐

ช่วงปี

ปี ๗๑ - ๗๕

ปี ๗๖ - ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

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

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

Y1
X

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปร
รูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

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

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ
และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ตลอดจนให้ความสาคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึน

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๖

nscr.nesdc.go.th

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึน

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

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

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

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสาคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม
พัฒ นาระบบฐานข้ อ มู ลสารสนเทศการเกษตรและระบบติด ตาม เฝ้า ระวังและเตื อนภั ยสิ น ค้ าเกษตรให้ทั น กั บ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึน

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

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่ขึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)
ที่ขึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึน
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

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

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

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

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

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๔๐
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๔. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
สถานการณ์

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1
X

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

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

มกราคม 2563

อุต สาหกรรมและบริก ารทางการแพทย์ครบวงจร เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่
กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในทางการแพทย์เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและศั ก ยภาพในทุ ก มิ ติ แ ละสร้ า งอุ ต สาหกรรม
การแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิม่ ขึน
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕
อุต สาหกรรมและบริการดิ จิทัล ข้อ มูล และปัญ ญาประดิษฐ์ ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชินส่วนอากาศยานสูงขึน (Tier)
จานวนผู้ประกอบการผลิตชินส่วนอากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
Tier ๔
Tier ๓
Tier ๒
Tier ๒
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุน
ผู้ประกอบการตามระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัส
เตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึน

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

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

nscr.nesdc.go.th

(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การพัฒนาระบบนิเ วศอุตสาหกรรมและบริก ารแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่ม
ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารไทยตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า มี ก าร
คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ส าหรับภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากร
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุต สาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๖๐
อันดับที่ ๕๕
อันดับที่ ๕๐
อันดับที่ ๔๕
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึน
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม
ในอนาคต
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๔๕
อันดับที่ ๔๐
อันดับที่ ๓๕
อันดับที่ ๓๐
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๕. ประเด็น การท่องเที่ยว
สถานการณ์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ปี ๒๕๖๐

เป้าหมาย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒
ขยายตัวร้อยละ ๑๕
ขยายตัวร้อยละ ๒๐
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึน
จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๕ เมือง
๑๕ เมือง
๒๕ เมือง
๓๐ เมือง
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รบั การขึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๗
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒

ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report
๒๐๑๗

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1
X

รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางนาเพิ่มขึน

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

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๘ ท่าเรือ

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทากิจกรรมต่างๆ

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อน

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

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

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

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

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวสาราญทางนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว
ไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๘
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๘
อันดับที่ ๗
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึน
อัตราการเพิ่มขึนของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
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ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน

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

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๑ ใน ๖๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ใน ๖๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๕๕

โครงสร้างพืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึน
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางนา โดย TTCI
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๕๐
๑ ใน ๔๕
๑ ใน ๔๐
๑ ใน ๓๕
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึน

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

๓,๓๓๑,๗๔๘
๒,๕๙๓,๔๘๔

ล้านบาท

๓,๕๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๑,๔๒๓,๑๒๒
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๓๒,๘๖๑
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๐

๑,๑๘๑,๖๘๒
๑๔๐,๓๕๘

ที่มา : สานักบัญชีประชาชาติ สศช. ปี ๒๕๕๙

เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมี ขี ดความสามารถในการแข่ งขั นสู งขึ้ น เกิ ดศู นย์ กลางความเจริ ญทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ เพื่ อ กระจายความเจริ ญ ทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ รวมทั้ งผั งพื้ น ที่ อนุ รั กษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี
๓. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

Y2

Y1
X

สัดส่วน
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การพัฒนาพืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยจัดทาและพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ
ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทา
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทาผังเมืองและ
ชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทาแผนผังพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ การจั ด ท าผั ง พื้น ที่ อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์
เมืองในพืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัด เมืองอุต สาหกรรมเชิงนิเวศ การจัด ทาผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพืนที่เฉพาะ
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
องค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย
-

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมิ
นิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลด
ความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยแบ่งการพัฒนา
เมื อ งออกเป็ น ๒ รู ป แบบ ได้ แ ก่ (๑) เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เน้ น พัฒ นาเมื อ ง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่า
เมื อ งขนาดใหญ่ ใ นระดั บ นานาชาติ มี ค วามน่ า อยู่ และมี ก ารน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การบริการสาหรับพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค

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

-

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน
จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๔ เมือง

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

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

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

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

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
พืนที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพืนถิ่น บนฐานธรรมชาติและ
ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพืนที่
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยใน
๓ จังหวัด
ของ ๑ ภาค

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

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นอีกอย่าง
น้อยใน ๖ จังหวัด
ของ ๒ ภาค
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ประเด็นนความเสมอภาคและหลั
โครงสร้างพืนฐาน ระบบโลจิ
กส์ และดิ
๑๗.๗.ประเด็
กประกัสนติทางสั
งคม จิทัล
สถานการณ์

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐานของไทย

โครงสร้างพืนฐานด้านพลังงาน จัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานให้รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยสถาบัน IMD
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อจีดีพี ข้อมูลจาก สศช.
อันดับด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ โดย ธนาคารโลก

เป้าหมาย

โครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการ
เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิส ติกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพั ฒนากระบวนการและการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขนึ้

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X
โครงสร้างพืนฐานด้านดิ จิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ด้าน
ดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
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๘. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความ
ถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

สถานการณ์

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

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

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความ
เสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่
สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

เป้าหมาย

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึน

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
Y2

Y1

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

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของ
ตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

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

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน

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

X

การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอือต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่
เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อ เนื่อง เพื่อ ส่งเสริม การเข้าถึงและการใช้ป ระโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้า งความร่วมมือระหว่า ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน ยกระดับบริการและโครงสร้า งพื้นฐานทางคุณภาพให้
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึน
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑๕
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๑๐
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9. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์
ผลคะแนนเฉลี่ยโลกระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และคะแนนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
country
World
Singapore

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

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๗๓.๒๖๗
๖๙.๒๒๘
๖๔.๗๖๒
๙๗.๖๔๙
๙๔.๙๕๐
๙๐.๙๖๖
(๔)
(๓)
(๓)
๘๓.๐๔๘
๘๔.๑๑๓
๘๒.๐๘๘
(๑๙)
(๑๔)
(๑๒)
๗๔.๖๘๑
๖๙.๗๘๖
๖๔.๙๗๖
(๒๘)
(๓๐)
(๒๙)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงอันดับของประเทศ

การพัฒนาเขตพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

มกราคม 2563

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สาคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อม
ล้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ การ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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๑๐. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
สถานการณ์

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

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

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๓

การแปลความ
มาก

๓.๙๕

มาก

๓.๙๑
๓.๘๒
๓.๗๓

มาก
มาก
มาก

ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึน

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยคนไทย
น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต สั ง คมไทยมี ค วามสุ ข และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y2

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๕ ต่อปี

ร้อยละ ๕ ต่อปี

ร้อยละ ๕ ต่อปี

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาค
ธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของ
ภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

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

เป้าหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕ ต่อปี

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

Y1

X

(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๕๐ บริษัท

๑๐๐ บริษัท

๑๘๐ บริษัท

๓๐๐ บริษัท

การใช้ สื่ อและสื่ อ สารมวลชนในการปลู ก ฝั งค่ า นิยมและวัฒ นธรรมของคนในสั ง คม โดยการพั ฒนาสื่ อ
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสานึกและ
สร้างเสริมค่านิยมที่ดี สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับ รู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย

มกราคม 2563
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(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๐
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๑๑. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สถานการณ์
ร้อยละของประชากร

จานวนประชากรผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
สูงอายุ
100

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

0

TFR

อัตราเจริญพันธุ์รวม
1.62

1.521

1.62

1.55

1.49

1.43

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

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

Y1

X

0.9
0.8
0.7

ปี (61 - 65)

มกราคม 2563

0.82

0.85

0.85

(66 - 70)

(71 - 75)

(76 - 80)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๙๐

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึน
ผลิตภาพแรงงาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕
ต่อปี

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕
ต่อปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕
ต่อปี

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

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
สัดส่วนผู้สาเร็จ
การศึกษา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นร้อยละ
๕๐ ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทา และรายได้เหมาะสม
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี
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(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การพั ฒ นาช่ วงวัย เรี ยน/วั ยรุ่ น จัด ให้ มีก ารพัฒ นาทัก ษะความสามารถที่ส อดรับ กับ ทัก ษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic Forum (WEF)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)
0.79

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๗๕

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

(ปี ๖ – ๗๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียง
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

2553 2558 2563 2568 2573 ปี

HDI

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อ ๕ ปี

32

๑๒. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง บูรณาการที่
เน้นการลงมือ
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวันแรงงาน
(กลุ่มอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์

๙.๔๐ ปี
ปี ๒๕๕๙
ระดับ ม.ต้น

๑๒.๕ ปี
เป้าหมาย ปี ๒๕๗๙
ระดับ ม.ปลาย

๓.๑ ปี

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 50

ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย

๑.

๒.

คะแนน

คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์

Y2

Y1

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 80

(ปี 66 – 70)
ร้อยละ 90

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา

อันดับ
๒๕

(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ – ๗๐) (ปี ๗๑ – ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐)

มกราคม 2563

(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 20

(ปี 71 – 75)
ร้อยละ 100

(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 100

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 10

๔๕

๔๕๐

(ปี 71 – 75)
ร้อยละ 20

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ

X

๔๐
๔๗๐

(ปี 66 – 70)
ร้อยละ 20

การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ง
สื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย

๓๕

๔๙๐

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 20

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๐

๕๑๐

(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 100

ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง

คนไทยมี การศึ กษาที่มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล มี ทั กษะที่จ าเป็น ของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญา

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

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

๕๐

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 10

(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ – ๗๐) (ปี ๗๑ – ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐)
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(ปี 66 – 70)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา

(ปี 71 – 75)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา

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

(ปี 76 – 80)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา
(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 10
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๑๓. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดย
พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ

สถานการณ์

อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย (๒๕๓๓ - ๒๕๕๖)

68

66.75 ปี

66

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี

64.95 ปี

64

63.75 ปี

62
2533

2548

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

2556

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

80
70

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง
68 ปี

70 ปี

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

75 ปี

72 ปี

60
2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Y2

Y1

X

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

มกราคม 2563

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อเอื้อ ต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่ง เสริมสนับสนุนให้เกิด มาตรการของภาครัฐ ที่
สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อ
การกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับ
ชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย

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

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕
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การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกาลังคนและ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
๐.๖๗

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
๐.๗๐

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตั ิใหม่และอุบตั ิซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พัฒนา
โครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพัฒนาและ
ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม
วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อม
ของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้น
สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มเป็นร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐

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

การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
กาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มี
ความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่ อ
รักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัคร การกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

สัดส่วนการออกกาลังกายของประชากรลดลง

ร้อยละ
๓๓

ร้อยละ
๒๕

ร้อยละ ร้อยละ
๒๗
๒๕

๒๕๔๗

๒๕๕๔
ที่มา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย

ใช้กีฬาส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Y2

80

75

Y1

75 ปี

70
68 ปี

65

70 ปี

72 ปี

X

60
2561-2565

มกราคม 2563

2566-2570

2571-2575

2576-2580

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

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

การเสริ ม สร้ า งทุ น ทางสั ง คม เน้ น การเปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด กระบวนการรวมตั ว ของประชากรกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็นพลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมที่เป็นยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือความมี
น้าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึนอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีชีวัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้ และความ
พร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น ๆ และส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึน
สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕ – ๕๙ ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม เทียบกับจานวนประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ทังหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึนอย่างต่อเนื่อง

X

มกราคม 2563

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๕
ลดลงร้อยละ ๒๐
ลดลงร้อยละ ๒๕
nscr.nesdc.go.th
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๑๖. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของ
เกษตรกร แรงงานทั่ วไป และกลุ่ มประชากรที่มี รายได้ น้อยและไม่ มั่ นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่า นการสนั บสนุ นการ
ช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญและจาเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน
ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน

สถานการณ์

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ที่มา : ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสานักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลโดย
สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

เป้าหมาย

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

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

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

(ปี ๖๐ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๕
มกราคม 2563
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สัดส่วนภาระหนีต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้ อยละ)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๔๕

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

ปัญหาความเหลือ่ มลายังคงเป็นประเด็นท้าทายสาหรับประเทศไทยนับตังแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๖

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป้าหมาย

การคุ้มครองทางสังคมขันพืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่าให้ทุกชีวิตให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วน
ร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกั นแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้า น
สุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และส่ง เสริมการทางานที่มี คุ ณค่ า และการคุ้ มครองผู้บริโภคให้ไ ด้รับสินค้า และบริการที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุม้ ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน
สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ (๙) และการบาดเจ็บจากการทางาน

ที่มา : สานักงานประกันสังคม

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

Y1

X

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและ
เหมาะสม
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๐
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๑๘. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

สถานการณ์

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็น
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒
ป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๔
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๕
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ ๒
ชนบท ร้อยละ ๓
และชนบท ร้อยละ ๔
และชนบท ร้อยละ ๕
ที่มา : Yale Center for Environmental Law & Policy

เป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Y2

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Y1

อันดับ อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
t0
t20
ต่ากว่า ๓๐

t40

X

ต่ากว่า ๒๐

ต่ากว่า ๔๐
ต่ากว่า ๕๐

t60
(2561 - 2565) (2566 - 2570) (2571 - 2575) (2576 - 2580)
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วย
การดาเนินการปราบปรามและป้องกัน การบุกรุกทาลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้ นฐานให้คนและชุม ชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
ฟื้นฟูทรัพ ยากรป่า ไม้ให้ก ลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งรักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึน้
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
๕๐ คะแนน
๕๕ คะแนน
๖๐ คะแนน
๖๕ คะแนน

มกราคม 2563

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สาคัญ จัดให้มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทาลายล้าง ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒ นากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ การ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๗๐ คะแนน

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

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๗๗ คะแนน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับการกาหนด
เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน และดาเนินงานตาม
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการของเสีย มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ
๑๒ จากกรณีปกติ
๑๕ จากกรณีปกติ
๒๐ จากกรณีปกติ
๒๐ จากกรณีปกติ
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การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล เช่น ด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์
คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๓๕
ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๙๐
ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๙๐
ของพื้นที่เป้าหมาย

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๐
ของพื้นที่เป้าหมาย

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

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

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๐.๘๑

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๐.๘๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๐.๙๕

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

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๒๐
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๑๙. ประเด็น การบริหารจัดการนาทังระบบ
๑. ภาพรวมความต้องการใช้นาในประเทศมีจานวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้าทัง้ ระบบ จึงมุ่งเน้นการกาหนดเป้าหมาย และ
๒. ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งนาของภาคส่วนต่างๆมีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้าทัง้ ระบบ เพื่อให้เกิดความมัน่ คง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้า
๑. ความมั่นคงด้านนาของประเทศเพิ่มขึน
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้
เป้าหมาย
๒. ผลิตภาพของนาทังระบบเพิ่มขึน ในการใช้นาอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นา
การพัฒนาการจัดการนาเชิงลุม่ นาทังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านนาของประเทศ ด้วยการเพิ่มระดับความ
๓. แม่นาลาคลองและแหล่งนาธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี
มั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นทีช่ นบท โดยยกระดับระบบน้าสะอาดและการดูแลระบบน้าในชุมชนชนบท
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
เพิ่มระดับความมัน่ คงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติ แม่น้าคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้า และ
พัฒนาพื้นที่ริมลาน้าหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว เพิ่มระดับการฟื้นตัวจากพิบตั ิภัยด้านน้าและลด
ความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้าเทียบจากกรณีปกติ
ระดับความมั่นคงด้านนาอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน จากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ
๕)

สถานการณ์

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านนาเพิ่มขึน

Y2

ระดับความมั่นคงด้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึน

ผลิตภาพจากการใช้นาเพิ่มขึน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นาลาคลองและแหล่งนาธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลา
คลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า มีการ
วางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลองและแหล่งน้าธรรมชาติ มีโครงข่ายการสัญจรทางน้า
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มี
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสาคัญของแม่น้า คู คลอง
แม่นาลาคลองและแหล่งนาธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึน

Y1

X
เพิ่มผลิตภาพของนาทังระบบ ในการใช้นาอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้นาให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการออกแบบระบบน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมัน่ คงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการการ
พัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้าแบบบูรณการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภาพจากการใช้น้า ๑๐ เท่า
ระดับความมั่นคงด้านนาในเขตเมืองเพิ่มขึน

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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๒๐. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อ ให้บ ริการภาครัฐ อานวยความสะดวกประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้เกิด
จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึน

สถานการณ์

สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

เป้าหมาย

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

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

Y2

Y1

สถานการณ์

X

ที่มา: สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เป้าหมาย

ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อันดับ

(๖๐ -๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

๒๕
๗๕
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๖๐ อันดับแรก

๕๐ อันดับแรก

(๗๑ - ๗๕)

ช่วงปี
(๗๖ - ๘๐)

๔๐ อันดับแรก

๓๐ อันดับแรก

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

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

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ
การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัม ทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติร้อยละของโครงการที่มีผลสัม ทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
แผนงาน/โครงการ
ภายใต้
๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

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

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

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

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

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

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัม
(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

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

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

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
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๒๑. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติมิชอบ
การป้องกันการทุจริตและประพ ติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการ
พัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจ ริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้น
การสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กลุ่มข้ าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ส่ง เสริมการสร้า งธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงาน

สถานการณ์
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI Index) ของประเทศ
อันดั
ไทย
อันดับที่ ๑๐๑
อันดับที่ ๘๘

บ
๑๕๐

อันดับที่ ๗๘
(๓.๕ คะแนน)

(๓๗ คะแนน)

อันดับที่ ๘๐
(๓.๔ คะแนน)

๑๐๐

อันดับที่ ๑๐๒
(๓๕ คะแนน)

อันดับที่ ๘๕
(๓๘ คะแนน)

๕๐

(๓๕ คะแนน)

อันดับที่ ๙๖
(๓๗ คะแนน)

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพ ติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

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

อันดับที่ ๗๖
(๓๘ คะแนน)

๐
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพ ติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพ ติมิชอบ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

ปี

ที่มา: องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Y2

Y1

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI Index) ของประเทศ
ไทย
๖๐
๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐

อันดับ
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(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

(๗๑ - ๗๕)

(๗๖ - ๘๐)

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

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

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

คดีทุจริตและประพ ติมิชอบลดลง
ช่วงปี

๒๐
(ไม่ต่ากว่า ๗๓
๓๒
๔๓
(ไม่ต่ากว่า ๖๒ คะแนน)
(ไม่ต่ากว่า ๕๗
๕๔
คะแนน)
(ไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน)
คะแนน)
๙๖
(ไม่ต่ากว่า ๓๗
คะแนน)

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

X

จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
(จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) )
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
(จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชีมูลว่ากระทาการทุจริต )
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐

การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ใน
ขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดาเนินการทางคดี การยึด /
อายัดทรัพ ย์สิน ของผู้กระทาความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทาความผิด
ทั้งทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรา
กฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจ ริตเข้า สู่
ระบบดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ที่
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่เกินร้อยละ
๒๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่เกินร้อยละ
๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่เกินร้อยละ
๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ
๑๐

จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่เกินร้อยละ
๔
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่เกินร้อยละ
๓
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่เกินร้อยละ
๒
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ
๑
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๒๕
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
ลดลงร้อยละ ๙๐

nscr.nesdc.go.th
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๒๒. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สถานการณ์
ดัชนีนิติธรรมของประเทศไทย
t0.58

t0.57

t0.56

อันดับ

t0.54
คะแนน

80
๗๐
60
๖๐
40
๕๐
20
๔๐
๓๐
0
๘๐

t0.57

t0.52

t0.53

t0.50

t0.52

t0.52

t0.51

t0.48

t0.50

t0.46
๕๓

๕๔

(๕๕ - ๕๖)

๕๗
ปี

๕๘

๕๙

(๖๐ - ๖๑)

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

ตัวชีวัดและ
ค่าเป้าหมาย

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

ดัชนีนิติธรรม
คะแนน
1
0.8
0.85
0.6
0.75
*0.65 0.65
0.4
0.2
0
ช่วงปี
(61-65) (66-70) (71-75) (76-80)

Y2

Y1

X

* กาหนดดัชนีนิติธรรมใน ๔ ปัจจัย ได้แก่ ๑.. การจากัดอานาจรัฐ ๒. รัฐบาลโปร่งใส ๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน ๔. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
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การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่
จาเป็นและสอดคล้อ งบริบ ทและไม่เป็นอุปสรรคต่อ การพัฒ นาประเทศ จากนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกลาดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
เอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไก
สาคัญที่จะนากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียม
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนือหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
(ปี ๖๑–๖๕)
(ปี ๖๖–๗๐)
(ปี ๗๑–๗๕)
(ปี ๗๖–๘๐)
ร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมายทั้งหมด
กฎหมายทั้งหมด
(กรณีมีกฎหมาย
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)
บัญญัติใหม่)
ร้อยละจานวนคดี/ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย
(ปี ๖๑–๖๕)
(ปี ๖๖–๗๐)
(ปี ๗๑–๗๕)
(ปี ๗๖–๘๐)
คดีที่เกี่ยวกับ
คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่เป็น
การจ้างแรงงานที่ไม่
ธรรม และการผูกขาด
เป็นธรรมและการผูกขาดทาง
ทางการค้า
การค้าลดลงร้อยละ๗๕
ลดลงร้อยละ ๕๐
การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อจานวนกฎหมาย
(ปี ๖๑–๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
รวดเร็วขึ้น
รวดเร็วขึ้น
รวดเร็วขึ้น
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๗

nscr.nesdc.go.th

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
จานวน/ ระดับของมาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ในการทบทวนความจาเป็นเหมาะสมและผลสัม ทธิ์ของกฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมให้ดาเนินงานสอดประสานกันอย่า งเป็นองคาพยพเพื่อ ให้สามารถ
จัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
อัตราส่วนที่เพิ่มขึนของจานวนขันตอน ในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๗๕
ของจานวน
ขั้นตอนที่สาคัญ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ของจานวน
ขั้นตอนที่สาคัญ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๐
ของจานวนขั้นตอน
ทั้งหมด

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ของจานวน
ขั้นตอนทั้งหมด

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึนเพื่อความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
(มาตรการเพื่อ
(มาตรการสาคัญ
(มาตรการที่สาคัญ
(มาตรการที่รัฐ
คุ้มครองหรือ
ที่รัฐกาหนดขึ้น เพื่อ
ที่รัฐกาหนดขึ้น
กาหนดขึ้นเพื่อ
อานวยความ
ขจัดการเลือก
เพื่อขจัดการเลือก
ขจัดอุปสรรคหรือ
สะดวกให้แก่เด็ก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ส่งเสริมให้บคุ คล
สตรี ผู้สูงอายุคน
ธรรมใน
ธรรมในการอานวย
สามารถ
พิการ หรือ
กระบวนการ
ความยุติธรรม)
ใช้สิทธิ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ยุติธรรม)
เสรีภาพใน
กระบวนการ
กระบวนการ
ยุติธรรม)
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น)
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๒๓. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถานการณ์

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาท รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการ
บริการ ที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรม
และบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึนจากการวิจัยและนวัตกรรม

ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึนจากปัจจุบัน
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึนจากการวิจัย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึน
จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทังหมดเพิ่มขึน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่าจากปีฐาน

เป้าหมาย
๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย

Y2

Y1

X

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้น๒ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้น ๓ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้น๕ เท่าจากปีฐาน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในทุกด้าน เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรม
โลกที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึน
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัม ทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
-

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้า
และทางทะเล รวมทั้งการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก

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

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

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการ
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึก ษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ

โครงสร้างพืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึน
อัตราการของจานวนโครงสร้างพืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึนประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๘๐
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึน
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๗๐ ต่อ ๓๐

๗๕ ต่อ ๒๕

๘๐ ต่อ ๒๐

๘๐ ต่อ ๒๐

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

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

แผนแม่บทฯ
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการเรียนรู้
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืนการจัดการน้า
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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แผนระดับที่ 2 : การปฏิรูปประเทศ 11 + 2 ด้าน
มาตรา 257 การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งบรรลุ
เป้าหมาย ต่อไปนี
(1)

(2)
(3)

ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย มี ค วาม
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี ค วาม
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลา
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี พระมหากษัต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข

มาตรา 259

ให้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศเป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขันตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศซึ่ง อย่า งน้อยต้ องมี วิ ธี การจัด ท าแผน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ต้ อ งก าหนดให้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การปฏิ รู ป ในแต่ ล ะด้ า น
ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศรั ฐ ธรรมนู ญ รวม
ตลอดทังผลสัม ทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา
ห้าปี
มกราคม 2563
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แผนการปฏิรูปประเทศ สาระสาคัญ – สรุปเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จั กยอมรับ ความเห็ นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดาเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทางานเพื่อประชาชนโดย
เชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้ เป็นดิจิทัลจัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐาน
กลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ให้ก ฎหมายดีแ ละเป็นธรรม สอดคล้องกับ หลัก นิติธรรมเป็นเครื่องมือ ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม
ให้ทุกขั้นตอนมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มี มาตรฐานและกระบวนการยุติธรรมมี ประสิทธิภาพ
เอือต่อการแข่งขันของประเทศ

มกราคม 2563

ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้าง
นาซ่อม และผู้ทอี่ าศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็น
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่ มี
ความชอบธรรม และการใช้ พื้นที่ดิจิ ทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี จรรยาบรรณ การรับรู้ของ
ประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชนปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
คนไทยมี หลั กประกันทางรายได้ ที่ เพียงพอต่อการด ารงชี วิ ตอย่ างมี คุ ณภาพปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึน สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนได้ด้วยตนเอง
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมี
ธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
ด้านพลังงาน

มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่า ง
ครอบคลุมทุ กภาคส่ วนอย่า งยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะ
สูงขึ้น

มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

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

ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา มุง่ ความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน
การเมือง

ด้าน
บริหารราชการ
แผ่นดิน

ด้าน
สาธารณสุข

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้าน
กฎหมาย
ด้านสังคม

ด้าน
ยุติธรรม

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มกราคม 2563

ด้าน
พลังงาน

ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพ ติมิชอบ

ด้าน
การศึกษา

nscr.nesdc.go.th
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ปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
กาหนดบัการปรั
งคับบใช้
/ การปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ

2561

2562

6 เม.ย. 61
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
ในราชกิจจานุเบกษา

2563

รายงานความคืบหน้าฯ ม. 270 ของ รธน.
8 ก.ค. 62
รายงาน สว. รอบ ม.ค. – มี.ค. 62 9 ก.ย. 62
รายงาน สส. รอบ ม.ค. – มี.ค. 62

...

เมษายน

16 ก.ย. 62
รายงาน สว. รอบ เม.ย. – มิ.ย. 62

6 พ.ย. 62
รายงาน สส. รอบ เม.ย. – มิ.ย. 62

รายงาน (ก.ค.-ก.ย. 62)
อยู่ระหว่างเสนอ ครม.
รอบ ก.ค. – ก.ย. 62

ประเด็นปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติ ครม. 3 ธันวาคม 2562
1

2

การกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชีวัดในระดับแผน

การปรับตัดกิจกรรมที่เข้า
ข่ายเป็นภารกิจปกติและ
คัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่
เป็น Big Rock

ต้องมีความชัดเจน สามารถ
วัดผลการดาเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม

รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมที่มี
ความทับซ้อนกันระหว่างด้าน
ให้มีแนวทางการดาเนินการที่
ชัดเจนและสอดคล้องกัน

มกราคม 2563

4

3
การทบทวนกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ

การทบทวนข้อเสนอให้
จัดตังหน่วยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

โดยพิจารณาคัดเลือกกฎหมายที่มี ตามมติ ครม. วันที่ 2 ม.ค. 62
ความสาคัญ สอดคล้องกับนโยบาย พิจารณาความสาคัญของหน่วยงาน
รัฐบาล และจัดลาดับความสาคัญ ที่จะเสนอจัดตั้ง รวมถึงบทบาท
และภารกิจของหน่วยงานที่มี
ของการเสนอกฎหมาย
อยู่เดิม
nscr.nesdc.go.th

5

6

พิจารณาความเห็นของ
หน่วยงานรับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ

ปรับเค้าโครงของแผนการ
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน

ม.26 และ 27 ของ พ.ร.บ.
แผนและขั้นตอนฯ โดยให้
คณะกรรมการปฏิรูปหารือกับ
หน่วยงาน และปรับปรุงหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
ระบุหน่วยงานชัดเจน

กาหนดจานวนหัวข้อย่อยเป็น 3 ขั้นย่อย
พร้อมชื่อเรียกเดียวกัน ดังนี้
(ขั้นย่อยที่ 1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ที่ (ขั้นย่อยที่ 2) ประเด็นย่อยที่ ...
(ขั้นย่อยที่ 3) กิจกรรมที่ ...
49

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2565

แผนระดับที่ 2 : แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

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

ความมั่นคง

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ความมั่นคง

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

มกราคม 2563

การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพืนที่พิเศษ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
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สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ลาในสังคม

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

“วิสัยทัศน์”

“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก”

นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน

นโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

นโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

นโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

นโยบายที่ ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

นโยบายที่ ๑๖ : เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

51

ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มกราคม 2563

แผนระดับที่ 1 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3 – แผนปฏิบัติการ/ราชการ
การจัดทาโครงการ XYZ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 กับแผนอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิบัติการ (ด้าน)

แผนปฏิบัตริ าชการ

- กฎหมายกาหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ทางานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
- มีความจาเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บทให้มี
ขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

(หน่วยงาน)

ติดตาม/ประเมินผล

งบประมาณ
Flagship
projects

ดาเนินการ

eMENSCR
มกราคม 2563
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แผนปฏิบัติราชการ
• จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 62
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการในแต่ละปี
(แผนปฏิบัติราชการรายปี) และในช่วง 5 ปี (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5ปี)
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ
ทังงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทังแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ

มกราคม 2563
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แผนงบประมาณ
• กระบวนการเป็นไปตาม พ.ร.บ.
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดย
ผ่านการพิจารณาจัดสรรของสานัก
งบประมาณเป็นรายปี
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

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

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

ไม่ต้องนาเข้า ครม.
แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานทังระดับกระทรวง
และระดับกรม จะนาเข้าสู่

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทัง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทังแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ
หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”
มกราคม 2563
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eMENSCR
แผนระดับ 3
เพื่อใช้ประกอบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อไป
55

ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับ : ประเด็นพลังงาน
01

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 1
02
แผนระดับที่ 2
03
แผนระดับที่ 3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ (12)
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

(7) โครงสร้างพืนฐาน

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน

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

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

PDP EEP Smart Grid AEDP OIL Gas
รวมกันเป็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงานแห่งชาติ (พ.ศ. ....-....)*

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน /กรมที่เกี่ยวข้อง ประจาปี พ.ศ. 2563

1) PDP: แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 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: แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579
6) Gas: แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพ.ศ. 2558 – 2579
มกราคม 2563

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวอย่างโครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานด้านพลังทดแทน
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โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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หลักการพิจารณาการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน...
ตัวอย่าง
1

กรณี มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้าน...

สาระสาคัญของแผนฯ

ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ วยคณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ 2) 2559

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

การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)
ต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง
และแผนระดับ 3 (หากมี) ทังใส่ส่วนของเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนา
รวมทั ง มี แนวทางการพัฒ นาที่ ชั ดเจน และมีโ ครงการสาคัญ ที่ จ ะสามารถ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
การนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
มกราคม 2563

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

กรณีกฎหมายระบุให้จัดทาแผน แต่ไม่ได้กาหนดการเรียกชื่อให้
ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)”
nscr.nesdc.go.th
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หลักการพิจารณาการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน...
2

กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติ

มีความจาเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
ด้ า นเนื่ อ งจากหากไม่ มี แ ผนฯ
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
หรื อ ผลกระทบวงกว้ า งต่ อ
ประเทศอย่างรุนแรง

1.

แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ควรยุบรวมกับแผนอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกันรวมเป็น
1 แผน เป็นแผนปฏิบัติการด้านหลัก

2.

แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ไม่จาเป็นต้องมี เนื่องจากเนื้อหาของแผนระดับที่ 2 (แผน
แม่บทฯ แผนปฏิรูปฯ) มีเนื้อหาครอบคลุมและชัดเจนอยู่แล้ว

3.

แผนปฏิบัติ ก ารด้ า น... ที่ควรปรับเป็น แผนปฏิบัติ ร าชการ เนื่ องจากแผนฯ ที่มี
แนวทางที่เป็นแผนดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว

4.

แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ควรจัดทาเพิ่มเติม เนื่องจากยังขาดแผนฯ ที่เป็นรูปธรรม
ในการขั บ เคลื่ อ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนระดั บ ที่ 2 และแผนระดั บ ที่ 3 ไปสู่
การปฏิบัติ

*หมายเหตุ การกาหนดระยะเวลาการดาเนินของแผนปฏิบัติการด้าน….ต้องมีระยะเวลาการพัฒนาที่ ชัดเจน
ที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ (ในห้วงแรกเป็น 2563-2565)
มกราคม 2563
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หลักการเสนอแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานของรัฐ
แผนระดับที่ 3

ต้องเสนอ สศช.
พิจารณาให้ความเห็น

ต้องเสนอ ครม.
พิจารณาให้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติแผนฯ เพื่อนาเข้าระบบ
eMENSCR (M7)

แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี)

ปลัดกระทรวง

แผนปฏิบัติราชการ (รายปี)

ปลัดกระทรวง

แผนปฏิบัติการด้าน...

ไม่มีกฎหมายกาหนดให้
เสนอ ครม. พิจารณา

แผนปฏิบัติการด้าน...

มีกฎหมายกาหนดให้
เสนอ ครม. พิจารณา

ปลัดกระทรวง

ไม่มีกฎหมาย แต่พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความจาเป็นต้องเสนอ
ครม. พิจารณา

หมายเหตุ:การอนุมัติประกาศใช้แผนฯ ก่อนนาเข้าระบบ eMENSCR เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
มกราคม 2563
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แนวทางการเสนอแผนระดับ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
กรณีมี กม. /
ความจาเป็นเพื่อ
เสนอ ครม.

แผนระดับ 3

หน่วยงานจัดทาแผนระดับ 3 ตาม
กระบวนการฯ โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาฯ
แผนความมั่นคงฯ

สภา สศช. พิจารณา
ให้ความเห็น

สศช.
พิจารณาเบื้องต้น

รมต./ รอง นรม. ประจาส่วนราชการ อนุมัติ
ให้เสนอเข้ากระบวนการพิจารณาฯ

ไม่จาเป็นต้องเสนอครม.

สศช. แจ้งหน่วยงานดาเนินการต่อไป

กรณีไม่มี กม.
ให้เสนอเข้า ครม.
จาเป็นต้องเสนอครม.

สภา สศช. พิจารณา
ให้ความเห็น

(เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงาน)

กระบวนการตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มกราคม 2563

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปที่ สลค.
และหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ
ดาเนินการนาเสนอ ครม.
เพื่อพิจารณา ตามขันตอนต่อไป
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สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปที่ สลค.
และหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ
ดาเนินการนาเสนอ ครม.
เพื่อพิจารณา ตามขันตอนต่อไป

สศช. รวบรวมผลการพิจารณาแผนระดับ 3 ที่หน่วยงานเสนอผ่าน สศช.
ให้ ครม. ทราบ ทุก 3 เดือน
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การนาเข้าแผนระดับ 3 สู่ระบบ eMENSCR
เมื่อแผนระดับ 3 ของหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ ได้แก่
• แผนปฏิบัติการด้าน .....
• แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือ แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ หรือ
แผนปฏิบัติการขององค์การมหาชน หรือหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ

หน่วยงานจะต้องนาแผนฯ เข้าสู่ระบบใน 2 รูปแบบ ดังนี

2

1
กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
Template เพื่อแสดงถึง
- ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2
และ 3 อื่นๆ (ถ้ามี)
- ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
Template ของแผนระดับ 3 เป็นแบบฟอร์มให้ส่วนราชการใช้ในการสรุปข้อมูลของแผนฯ และแสดงความเชื่อมโยง
กับแผน 3 ระดับ เพื่อกรอกเข้าในระบบ eMENSCR

Template แผนระดับ 3

* ทังนี หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3 ของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร
มกราคม 2563

อัพโหลดไฟล์แผนระดับ 3 ที่หน่วยงานได้
จัดทาเข้าสู่ระบบฯ ในรูปแบบ pdf file

หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของ
แผนระดับ 3 ได้ตามความเหมาะสม โดย
ขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้
ครบถ้วน

การนาเข้าข้อมูลแผนระดับ 3 ให้ส่วนราชการมอบหมายกองนโยบายและ
แผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง เพียง Username เดียว ในการนาเข้าข้อมูลได้
ตลอดเวลา โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7)
nscr.nesdc.go.th
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Template แผนระดับที่ 3
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนฯ

แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แ ละแผนระดั บ 2 อื่ น ๆ (ในกรณี ที่ มี ค วาม
สอดคล้องแผนระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับที่ 3
อื่น (หากมี)
ทั งนี หน่ ว ยงานจะต้ อ งระบุ ใ ห้ ไ ด้ ว่ า แผนระดั บ 3
ของหน่ ว ยงานมี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่
สอดคล้องได้อย่างไร
หมายเหตุ ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จาเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อนาแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม
มกราคม 2563
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Template การสรุปแผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

Scan เพื่อดาวน์โหลด Template
แผนระดับ 3

หมายเหตุ หากไม่สามารถระบุเป็นเชิงปริมาณได้ ให้บรรยายผลลัพธ์ที่เกิดต่อยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม
มกราคม 2563
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการราย 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)

หมายเหตุ หากไม่สามารถ
ระบุเป็นเชิงปริมาณได้ ให้
บรรยายผลลัพธ์ที่เกิดต่ อ
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็น
รูปธรรม
มกราคม 2563
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการรายปี

หมายเหตุ หากไม่สามารถระบุ
เป็นเชิงปริมาณได้ ให้บรรยาย
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม
มกราคม 2563
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การปรับปรุงและจัดทาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 12 มีนาคม 2562

ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน
ระดับ 3 ในความรับผิดชอบตาม
นั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 4
ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
มกราคม 2563
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**Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูลตาม template ได้
ตลอดเวลา หลังจากแผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้
การน าเข้ า ข้ อ มู ล แผนระดั บ 3 ให้ ส่ ว นราชการมอบหมายกอง
นโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง เพียง Username เดียว ใน
การนาเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการ
บังคับบัญชา (M7)
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มกราคม 2563

แผนระดับที่ 1 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3 – แผนปฏิบัติการ/ราชการ
การจัดทาโครงการ XYZ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60)

ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย*

Z

คือ ผลสัม ทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y2

แผนแม่บทฯ
ประเด็น ....
แผนย่อย...

Y1

แนวทางการพัฒนา AAA n

*

เป้าหมาย (Y2)

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*

ตัวชีวัด (Y2)*

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

*

เป้าหมาย (Y1)

ตัวชีวัด (Y1)*

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*
| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผน
ความมั่นคงฯ

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

ค่าเป้าหมาย*
คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุในเชิง
ปริมาณ
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

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

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี)

คือ สิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

X
มกราคม 2563

โครงการ/
การดาเนินงาน

X1

X2

X3

X4

X5

X6

ตัวชีวัด*

X7

X8 … Xn
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หมายเหตุ

*ถูกกาหนดไว้แล้ว
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หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ
ทาอะไร/อย่างไร
(What/How)

ทาเพื่ออะไร
(Goals)

ทาเท่าไหร่
(How much/many)

เป้าหมาย Z

Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

กลุ่มตัวชีวัด Z

ตัวชีวัด Z

เป้าหมาย (ด้าน) Z

แผนแม่บท ประเด็น....
Y2

เป้าหมาย Y2

ค่าเป้าหมาย

ตัวชีวัด Y2

แผนแม่บทฯ
Y1

แนวทางการพัฒนา Y1
X

โครงการ
มกราคม 2563

มีส่วนทาให้บรรลุ

แผนย่อย.....

กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม n

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย
(ถ้ามี)

nscr.nesdc.go.th

ตัวชีวัด Y1

Z หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
Y2 หมายถึง แผนแม่บทประเด็น
Y1 หมายถึง แผนย่อย
X หมายถึง โครงการ
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ตัวอย่าง ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...”

Z
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์:
แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

Y2

แผนแม่บท ประเด็น
การท่องเที่ยว

Y1

แผนย่อย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

แผนแม่บทฯ
X

โครงการ
มกราคม 2563

โครงการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว
ตลาดชุมชน

แนวทางการพัฒนา:

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

เป้าหมาย (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน
เป้าหมาย:
รายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองรองเพิ่มขึน

ค่าเป้าหมาย:
ปี 61-65
80:20

เป้าหมาย:
รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ฯ เพิ่มขึน

ค่าเป้าหมาย:
ปี 61-65
ขยายตัวร้อยละ 10

เป้าหมาย: ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน
ผลลัพธ์: เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
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ตัวชีวัด:
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน..
ตัวชีวัด:
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ตัวชีวัด:
อัตราส่วนรายได้จาก
การท่องเที่ยวของเมือง
หลักและเมืองรอง
ตัวชีวัด:
อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ฯ

ค่าเป้าหมาย:
รายได้ชุมชนขยายตัว xx
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สรุปความสอดคล้องของโครงการ/การดาเนินการ (X)
โครงการและการดาเนินการ (X) ของหน่วยงานของรัฐ

สอดคล้องกับ

ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

โครงการต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย
1 ด้าน ทั้งในส่วนของเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง สอดคล้องของโครงการกับแผนการปฏิรูป
ประเทศในด้านที่ระบุให้หน่วยงานดาเนินการ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ความเชื่อมโยง สอดคล้องของโครงการกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยด้านความมั่นคงแห่งชาติตามที่ระบุ

โครงการต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ อย่างน้อย 1 ประเด็น ทั้งในระดับเป้าหมาย
แผนย่อย และแนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Critical Key Success Factors
ความเชื่อมโยง สอดคล้องของโครงการกับ Critical Key
Success Factors ของเป้าหมายของประเด็น/แผนย่อย
มกราคม 2563
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร (หากสอดคล้อง)
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ขันตอนการจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ)

1

2

3

4

ศึ กษาและคั ดเลื อกเป้ าหมายประเด็ น ที่ ส าคั ญ (Y2) และ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของเป้าหมายแผนแม่บทฯ (Y2)

พิ จ ารณาเป้ า หมายระดั บ
แผนย่อยฯ ทีส่ นับสนุน (Y1)

พิจารณาแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบสถานการณ์
การบรรลุ ค่ า เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทประเด็ น กรณี มี
เป้าหมายประเด็นมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย เลือกเป้าหมายที่สาคัญ
และเกี่ยวข้องที่สุดเพื่อดาเนินการต่อ

กรณี มี เ ป้ า หมายแผนย่ อ ยฯ
มากกว่ า หนึ่ ง เป้ า หมาย เลื อ ก
เป้าหมายที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
ที่สุดเพื่อดาเนินการต่อ

พิ จ า ร ณ า ห า ปั จ จั ย สู่
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ที่ ส า คั ญ
(Critical Key Success
Factors) โดยพิ จ ารณาว่ า
ปั จ จั ย ใดจะท าให้ เ กิ ด การ
บรรลุตามเป้าหมายที่เลือกไว้

ศึก ษาแผนงานโครงการที่
ยังขาดหาย (Missing link
หรื อ Gap) เพื่ อ บรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ พั ฒ น า
โครงการที่ ต อบสนองต่ อ
(Critical Key Success
Factors) ดังกล่าว (X)
พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ก า ร ที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ผลผลิ ต และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัย
โดยการทบทวนแผนระดับ 3
ที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยงานของรัฐ
มีการดาเนินโครงการใดบ้าง
เพื่ อ หาโครงการที่ ยั ง ขาด
หาย (Missing Link)

มกราคม 2563
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1 ศึกษาและคัดเลือกเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y2) โดยใช้ระบบ eMENSCR ในการชีเป้า
สีแดง
สีสม้

ต่ากว่าค่าเป้าหมายขันวิก ต
: สถานการณ์ต่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย

สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

สีเทา

อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65
อยู่ที่ ร้อยละ 45

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

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน
GDP ของ SME อยู่ที่
ร้อยละ 43
มกราคม 2563

สีเขียว

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สีเหลือง

ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75% 76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
ดีกว่าค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
nscr.nesdc.go.th
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2 เลือกเป้าหมายแผนย่อยทีส่ าคัญ (Y1) หลักการพิจารณาเป้าหมายที่มีความสาคัญ
เร่งด่วน

ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

มกราคม 2563

ระยะห่างสูง

ผลกระทบต่า

Q1

Q2

ระยะห่างต่า

เป้าหมายที่อาจ
สามารถบรรลุได้โดยเร็ว
(Quick Win)

ผลกระทบสูง

Q4

Q3

*ยังไม่มีข้อมูล

พิจารณาจากระยะห่างระหว่าง
สถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมายที่ถูกกาหนด
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ควร
ให้ความสาคัญ

Q5

พิจารณาเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสูง

ค่าเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูล
Q6
*หากทราบข้อมูลแล้ว จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Q1 – Q4
nscr.nesdc.go.th
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เพิ่มขึน ร้อยละ 1.2
(ช่วงปี 61-65)

ร้อยละ 3.8 (ช่วงปี 61-65)

2
เป้าหมาย Y1

Y

เป้าหมาย Y2

3 การพิจารณาปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญ (Critical Key Success Factors)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
1
เกษตรเพิ่มขึน

Critical Key Success
Factor
มกราคม 2563

Y1

3

วิจัย /
นวัตกรรม

มาตรฐาน
การผลิต

ผู้ประกอบการ

Y1

Y1

ตลาด /
ตราสินค้า

คุณภาพ
วัตถุดิบ

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึน
ร้อยละ 3 (ช่วงปี 61-65)

นาไปสู่การจัดทาโครงการสาคัญที่ยังไม่ได้มีการดาเนินการ (Missing Link) ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุค่าเป้าหมายทังในระดับแผนย่อยและระดับประเด็น
nscr.nesdc.go.th

ไม่ใช่ปัจจัยสู่
ความสาเร็จที่สาคัญ

4
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4 การศึกษาแผนงานโครงการที่ยังขาดหาย (Missing link หรือ Gap)
1
Y

พิ จ ารณาระยะห่ า งระหว่ า ง
สถานการณ์ กับค่าเป้าหมายที่
ถูกกาหนดในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 3

2

3

ทบทวนแผนระดั บ 3
ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อหา
โครงการที่ยังขาดหาย

แผนปฏิบัติการด้าน ... (1)
แผนงาน /
โครงการ

แผนงาน /
โครงการ

แผนปฏิบัติการด้าน ... (2)
แผนงาน /
โครงการ

แผนงาน /
โครงการ

วิเคราะห์หาปัจจัยสู่ความสาเร็จ
(Critical Key Success Factors)
ที่ทาให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ที่เลือกไว้

โครงการ (X)

Missing Link ?

4

มกราคม 2563

จัดทาหรือพัฒนาโครงการ (X)
ที่ตอบสนองต่อ (Critical Key
Success Factors) ดังกล่าว

กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม n

เป้าหมาย/ผลลัพธ์
nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
(ถ้ามี)
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ตัวอย่างการจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร

Y

เป้าหมาย Y1 เป้าหมาย Y2

Z

1
Y1

แผนระดับที่ 3

Critical Key Success
Factors

OUTPUT

X

มกราคม 2563

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรเพิ่มขึน
ร้อยละ 3.8 (ช่วงปี 61-65)

วิจัย / นวัตกรรม

มาตรฐานการผลิต

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึน
ร้อยละ 3 (ช่วงปี 61-65)

Y1

ผู้ประกอบการ

ตลาด /ตราสินค้า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เป้าหมาย: 1. GDP อาหารของไทยเพิ่มขึ้น 1.42 ล้านล้านบาท
2. เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

พัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้

ผลักดัน innovation ใหม่ ๆ
ที่พัฒนาขึ้นออกสู่ตลาด

2

ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึน ร้อยละ 1.2
(ช่วงปี 61-65)

คุณภาพวัตถุดิบ

แผนงาน /
โครงการ

อื่น ๆ

แผนงาน /
โครงการ

โครงการ Trade Fair งานแสดงสินค้า
ในประเทศและต่างประเทศ
จานวนผู้ประกอบการสินค้าอาหารและ
ธุรกิจบริการอาหารที่เข้าร่วมพัฒนาและ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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Missing Link ?

4
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ตัวอย่างการจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

Y

เป้าหมาย Y1 เป้าหมาย Y2

Z

1

แผนระดับที่ 3

Critical Key Success
Factors

OUTPUT

X

มกราคม 2563

อัตราส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลัก
และเมืองรอง เพิ่มขึนเป็น
80 : 20 (ช่วงปี 61-65)

สัดส่วน GDP ด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP
รวมในประเทศ เพิ่มขึน
ร้อยละ 22 (ช่วงปี 61-65)

อันดับ 1 ใน 30 ของ
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
โดย TTCI (ช่วงปี 61-65)

2

อัตรารายได้ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10
(ช่วงปี 61-65)

เอกลักษณ์เฉพาะถิน่

ทุนทางวัฒนธรรม

เครือข่ายวิสาหกิจ
การท่องเที่ยว

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว

โฆษณา / การตลาด

แผนขับเคลื่อนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2562 - 2565)
โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
การพัฒนาทุกภาคส่วน
เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วได้รับ
การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว

ชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ CBT

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว
มีมีมาตรฐาน และปลอดภัย
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3

อื่น ๆ

แผนงาน /
โครงการ

แผนงาน /
โครงการ

4

Missing Link ?
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ตัวอย่างการจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

Y

เป้าหมาย Y1 เป้าหมาย Y2

Z

แผนระดับที่ 3

Critical Key Success
Factors

OUTPUT

X

มกราคม 2563

1

2

ค่าคะแนนดัชนีพัฒนามนุษย์
เพิ่มขึน 0.79 (ช่วงปี 61-65)

ระบบชี้เป้า

กลไกการขับเคลื่อน
ระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง

ความร่วมมือของ
บุคลากรภาครัฐ

กลุ่มอาชีพ /ตลาดงาน

3

อื่น ๆ

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ผูม้ ีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

ผู้สูงอายุดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสเข้าถึง
แหล่งทุนในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
nscr.nesdc.go.th

แผนงาน /
โครงการ

แผนงาน /
โครงการ

Missing Link ?

4
65 79

การจัดทาโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
Y1

Y2
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Z

ข้อมูลระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ปรับ

เพิ่ม

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ซาซ้อน
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GAP
มกราคม 2563
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• แผนงานบูรณาการ....
• แผนงานยุทธศาสตร์....
• แผนงานพืนฐาน....

แผนงาน/โครงการ Flagship ที่มี
ความสาคัญในช่วง 5 ปีแรก

การประมาณการเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลัง ปี งปม 62 (ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 20
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่กาหนดไว้ใน
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561)

มกราคม 2563
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ตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 15 ประเด็นเร่งด่วน และแผนแม่บทฯ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

15 ประเด็นเร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แก้ไขปัญหาการดารงชีวติ ของ 9. เศรษฐกิจฐานราก
ประชาชน
2. ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3. การเกษตร
16. เศรษฐกิจฐานราก

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
15. พลังทางสังคม
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม
11.กระจายศูนย์กลางความเจริญ 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
12. EEC+SEC
5. การท่องเที่ยว
13. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
14. ท่องเที่ยว
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
15. อุตสาหกรรมที่มศี ักยภาพ
และดิจิทัล
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. การให้ความช่วยเหลือ
4.บริหารจัดการน้าและมลพิษ
3. การเกษตร
เกษตรกรและพัฒนา
9. เศรษฐกิจฐานราก
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
นวัตกรรม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5. ยกระดับศักยภาพของแรงงาน 8.คนและการศึกษา
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
มกราคม 2563

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

6. การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต

7.สังคมสูงวัย
10.บริการสาธารณสุข

15 ประเด็นเร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
12. EEC+SEC
13. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
14. ท่องเที่ยว
15. อุตสาหกรรมที่มศี ักยภาพ

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8.คนและการศึกษา

8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการ
ประจา
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาค
10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

3.แก้ไขปัญหาทุจริต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
14. ศักยภาพการกีฬา
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

1.ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2.ปัญหามั่นคงเร่งด่วน

1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ

5.การทางานภาครัฐ
6.สภาพแวดล้อมภาครัฐ

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย
แล้งและอุทกภัย

4.บริหารจัดการน้าและมลพิษ

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

12. สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับ
ฟังความเห็นของ ประชาชน
และการดาเนินการเพือ่ แก้ไข
เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ

6.สภาพแวดล้อมภาครัฐ

20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
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แบบฟอร์มโครงการ

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ
มกราคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มกราคม 2563

แผนระดับที่ 1 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3 – แผนปฏิบัติการ/ราชการ
การจัดทาโครงการ XYZ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน

nscr.nesdc.go.th
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หลักการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยประยุกต์หลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal relationship) ของกิจกรรม/
โครงการ (activities/projects) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ขั้นต้น (short-term outcome) ผลลัพธ์ขั้นกลาง (intermediate
outcome) และผลลัพธ์ระยะยาว (long-term outcome) เพื่อที่จะนามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์
และโครงการ และนาไปสู่การตัดสินทางนโยบายต่อไป

ข้อมูล

องค์ความรู้

เครื่องมือ (Tools)

พัฒนากระบวนการ/การดาเนินการ
มกราคม 2563

วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา
nscr.nesdc.go.th
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รายงานความคืบหน้าต่อประชาชน ผ่าน website
อนุมัติ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานกรอก

7. ประชาชน
แจ้งข้อมูลการ

M7

ติดตาม

ระบบกรองแจ้งเตือน
หน่วยงาน เมื่อมีการ
ตรวจสอบจากประชาชน

5.1 รายงาน
ดาเนินการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดทาฯ คกก.ปฏิรูป

4

ติดตาม ตรวจสอบ
นายกฯ คณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนฯ คณะกรรมาธิการ
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ

6.

3.แจ้งเตือนคณะทางานฯ เมื่อมี

รายงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน Key in ข้อมูล

1. หน่วยงานภาครัฐ

ระบบประมวลเนือหารายงานที่
สอดคล้องแต่ละฝ่าย

ระบบเก็บข้อมูล

ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูล เพื่อ
จัดทารายงานทีเ่ กี่ยวข้อง

NECTEC
ส่วนกลาง : ระดับกองหรือเทียบเท่า
ส่วนภูมิภาค : จังหวัดหรือเทียบเท่า
Key in ข้อมูลโครงการ เช่น โครงการตอบ
ยุทธศาสตร์ใด ปฏิรูปด้านใด
มกราคม 2563

ระบบประมวลผล

2

ฐานข้อมูลอื่น
เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักงบประมาณ ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง (GFMIS) และอื่นๆ
nscr.nesdc.go.th
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สศช.
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
มกราคม 2563

บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One
Report)
เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตังแต่ระดับพืนที่ จนระดับนโยบาย
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุกขันตอน policy cycle)
เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ
ลดขันตอนระหว่างหน่วยงาน
ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government

nscr.nesdc.go.th
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Open Government

eMENSCR

Digital Government

Policy Cycle
มกราคม 2563
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐ

โครงการ/
การดาเนินงาน
(X)

e - Plan
(สถ.)

แผนระดับที่ 3

องค์ความรู้
งานวิจัย
(สกสว.)

ระบบ

งบประมาณ
(สงป.)
ภาคประชาชน
ภาคีพัฒนา

ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ

เป้าหมาย
ของแผนแม่บท
(Y)

อื่นๆ
SDGs / WEF /IMD
มกราคม 2563
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ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พ ษภาคม 2562)

4 หลักการ

ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก

5/2

ฐานข้อมูลอื่น

เชื่อมโยง

ห น่ ว ย ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบ
1.ระยะเวลา ที่สานักงานกาหนด
2.กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่
สามารถด าเนิ น การเชื่ อ มโยง
ฐานข้ อ มู ล แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา ให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลให้
ส านั ก งานทราบ และร่ ว มกั น
ก าหนดแนวทางการรายงาน
รูปแบบอื่นโดยเร็ว

มกราคม 2563

นิติบัญญัติ

ตุลาการ

องค์กร
อิสระ

ประชาชนแสดงความเห็น
และข้อเสนอแนะ

5/1
M1

ความ
เชื่อมโยง
กับแผนใน
ระดับ
ต่างๆ

6

องค์กร
อัยการ

คณะ
รัฐมนตรี

คกก.
ปฏิรูป

การประเมินและ
รายงานผล (Y)

เรียกดูข้อมูล
ได้ตลอดเวลา

eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
M2

ข้อมูล
ทั่วไป

M3

รายละเอียด
แผนงาน/
โครงการ/
การ
ดาเนินการ

M4

แนว
ทางการ
ดาเนินการ

คกก.
ยุทธศาสตร์
ชาติ

M5

งบประมาณ

M6

ผลการ
ดาเนินงาน
ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอ

M7

การอนุมัติ
ตามลาดับ
การบังคับ
บัญชา

7

9

เพิ่ม
รายการอื่น

8 10

ต้องการ
ข้อมูลพื้นที่

รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบ

• สรุปรายงานประจาปี
• รายงานความคืบหน้า
ปฏิรูปฯ รายไตรมาส
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
แนวทาง ระยะเวลา
เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ที่
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
กาหนด

1. ระยะเวลา (สานักงานฯ กาหนด) ระยะเวลาในการรายงานผลภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส

2. การรายงาน (สานักงานฯ ก าหนด) อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอี ยดแผนงานโครงการ /ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ /ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะแก้ไข
นาเข้าข้อมูลแผน 3. กรณีที่ไม่รายงานตามระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ครบถ้วน สานักงานฯ แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าองค์กรใน
/โครงการ (X)
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว
หน่วย
งาน

nscr.nesdc.go.th
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การกาหนดช่วงเวลาตามระเบียบติดตามและประเมินผลฯ
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติ ามระเบียบฯ

1

2
3
• การรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญในการรายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศราย 3 เดือน ต่อรัฐสภา
• สาหรับหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการที่ใช้ตามปีปฏิทิน สานักงานฯ จะจัดระบบให้รองรับกับการดาเนินงานตามปีปฏิทินต่อไป
มกราคม 2563
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4

นาเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/
การดาเนินงาน (M1-M5) ภายใน ไตรมาสที่
1 ของปี ง บประมาณ หากเป็ น โครงการที่
เริ่มต้นในไตรมาสอื่น ให้นาเข้าข้อมูลภายใน
30 วัน หลังสินไตรมาส
รายงานผลการดาเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสินภายใน 30
วัน หลังสินไตรมาส
Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูล
ตาม template ได้ตลอดเวลา หลังจาก
แผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ โดย
มอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกอง
ที่เกี่ยวข้อ งในการน าเข้าข้อมู ล โดยต้อ ง
ผ่านการอนุมัติตามลาดับ (M7)
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพื่อให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
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โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล
- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป
แผนแม่บท แผนความมั่นคง)
- แผนระดับที่ 3
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

M1
ความเชื่อมโยง
ระดับแผน
เป้าหมาย

M2
ข้อมูลทั่วไป

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

มกราคม 2563

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์
- ตัวชีวัด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กลุ่มเป้าหมาย

M3

รายละเอียด

- โครงการ
- การดาเนินงาน

M4
แผนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม

- กิจกรรม/ วิธีการดาเนินการ
(ระบุรายไตรมาส)
- ระยะเวลาการดาเนินการของแต่
ละกิจกรรม
nscr.nesdc.go.th

- วงเงินงบประมาณ
(วงเงินงบประมาณทังหมด
และแหล่งเงิน)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

ผู้อนุมัติ

M5

M6

M7

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

ผู้อนุมัติ

- การดาเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการดาเนินงาน)
- ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ
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M1

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

1

2
3
4
มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

1. กรอกชื่อโครงการ/การดาเนินงาน

2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ช าติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ” ให้โ ดย
อัตโนมัติ ดังนั้ น กรุ ณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง
3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความสอดคล้อง
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หากโครงการมี
ความสอดคล้อง
4. เพิ่มความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ)
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M1

ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ
ต่อ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ
Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

Z เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z กลุ่มตัวชีวัด

Z เป้าหมาย
Z ตัวชีวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z เป้าหมาย
Z ตัวชีวัด

แผนแม่บทฯ

Y2 เป้าหมาย

โครงการ
มกราคม 2563

Y2 ตัวชีวัด
แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา Y1

X

Y2 เป้าหมาย

Y2 เป้าหมาย

Y2 ตัวชีวัด

Y1 ตัวชีวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z ตัวชีวัด

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น.....

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น.....

Y

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Y1 ตัวชีวัด

แนวทางการพัฒนา Y1

Y2 ตัวชีวัด

Y2 ตัวชีวัด
แผนย่อย

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y2 เป้าหมาย

Y1 เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา Y1

Y1 ตัวชีวัด

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y1 ตัวชีวัด

แนวทางการพัฒนา Y1

โครงการ X
nscr.nesdc.go.th
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M1

กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการดาเนินงานโดยหลายหน่วยงาน

หน่วยงาน A
(เจ้าของแผนระดับ 3)

โครงการ

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

รหัสโครงการ
หน่วยงาน A จะต้องแจ้ง “รหัส
โครงการ” ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆที่ ท า
โครงการร่วมกัน เพื่อใช้อ้างถึงในส่วน
ของ M2 บนระบบ eMENSCR
มกราคม 2563

แผนระดับ 1
แผนระดับ 2
แผนระดับ 3

โครงการ

หน่วยงาน B

โครงการ

หน่วยงาน C

โครงการ

หน่วยงาน D

nscr.nesdc.go.th

หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
เอง และกรอกข้อมูลเข้า
สู่ระบบโดยอ้า งถึง รหัส
โครงการ A ทังนีก็เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สอดคล้องกันทังหมด
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M1
1

แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน........

8

2

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนย่อย (Y1)
7
3

เป้าหมายแผนย่อย (Y1)
4

แนวทาง

5

เป้าประเด็น (Y2)
6

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...

แนวทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน...

แนวทาง

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน...

ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทาง

มกราคม 2563
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แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การเลือกความสอดคล้อง
กั บ แผนแม่ บ ทฯ และ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ นั น
ร ะ บ บ ฯ ไ ด้ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กั บ แผน
แม่บทฯ ไว้
ดั ง นั น เมื่ อ ได้ มี ก ารเลื อ ก
ความสอดคล้ อ งกั บ แผน
แม่บทฯ แล้ว ระบบฯ จะ
แสดงเฉพาะยุ ท ธศาสตร์
ช า ติ ด้ า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เท่านัน
มกราคม 2563

1
2

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่
สอดคล้อง (หลัก)

3

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง
(หลัก)

4

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก)

5

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง
(หลัก)
nscr.nesdc.go.th

6

เลื อ กยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น... (โดยระบบฯจะ
แสดงเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านที่แนวทางการ
พัฒนา (4) มีความสอดคล้อง)

7

เลื อ กประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ ง (โดย
ระบบฯจะแสดงเฉพาะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ เ ลื อ ก (6) และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา(4))

8
9

เลือกเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง
(โดยระบบฯจะแสดงเฉพาะเป้ า หมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก (6) และสอดคล้อง
กับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่เลือก (5))
ในกรณี ที่ โ ครงการสอดคล้ อ งมากกว่ า หนึ่ ง
ประเด็น ให้เพิ่มประเด็นรอง โดยทาขันตอนที่
1 ถึง 8
97

M1
ตัวอย่าง

มกราคม 2563
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M1

การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

สาหรับการเลือกความสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทฯ
ไว้แล้ว ซึ่งมีวิธีการเลือกดังนี้

1
1. คลิก
“แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ”

2
2. คลิก เลือกความสอดคล้องโดยตรง
มกราคม 2563
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การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบทุก
หัวข้อดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

3

ประเด็นแผนแม่บท ฯ
แผนย่อย
เป้าหมายแผนย่อย
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย
เป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ประเด็น

4. คลิ ก เลื อ กความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นส่ ว นของประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ โดยระบบจะแสดงเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละประเด็ น
ยุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ท่านเลือกเท่านั้น
5. คลิ ก เลื อ กความเชื่ อ มโยงกั บเป้า ยุท ธศาสตร์ ช าติ แ ล้ว คลิ ก “ถั ด ไป”
ทั้ง นี้ เป้ า หมายยุทธศาสตร์ ช าติ ที่เกี่ ยวข้ อ งจะปรากฏขึ้ น เมื่ อ ท่ า นเลือ ก
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
มกราคม 2563

4
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M1

การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

6. กรอกข้ อ มู ล เพื่ อ อธิ บ ายว่ า โครงการของท่ า น
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ ท่ า นเลื อ ก
อย่ า งไร และมี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร

6

มกราคม 2563
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การเลือกความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

9

7

8

10

7. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายแผนย่อยที่
ท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

9. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
แม่บท ฯ ประเด็นที่ท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร

8. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

10. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

มกราคม 2563
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การเลือกความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นอกจากแผนทั้ ง 3 ระดั บ แล้ ว ท่ า นสามารถเลื อ กความ
สอดคล้องกับส่วนอื่น ๆ ได้ (ไม่บังคับ) ได้แก่ ความสอดคล้องกับ
นโยบายหลักของรัฐบาล, นโยบายเร่งด่วน, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มกราคม 2563
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ข้อมูลทั่วไป
1. เลือกว่าข้อมูลที่นาเข้าในระบบฯ
มี ลั ก ษณะเป็ น “โครงการ” หรื อ
“การดาเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง

1
2
3

4
5

3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ
ใหญ่ ให้ ร ะบุ ร หั ส ของโครงการใหญ่ ใ น
ระบบ eMENSCR (ถ้ามี)

6
4. เลือกลักษณะ ว่าเป็น โครงการ/การ
ดาเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้
งบประมาณ
มกราคม 2563

2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/
การดาเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน

5. เลือกวิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง/
จัดจ้าง หากดาเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือก
ทั้งสองตัวเลิก
nscr.nesdc.go.th

6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)

104

M2
1

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อานวยการกอง
หรือเทียบเท่า

2. กรอกรายละเอี ย ดข้อ มู ล เจ้ าหน้าที่ ผู้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี

2

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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M3

รายละเอียดโครงการ

1

3

2

1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏ

2. ระบุพื้นที่ดาเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นที่ )
โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา”

3. กรอกข้อมูลในกรณีที่ดาเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่ หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่
มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

106

M4

กิจกรรมภายใต้โครงการ
1. เพิ่ ม กิ จ กรรมโดยการ คลิ ก
เครื่องหมาย “+” ถ้าหากมีกิจกรรม
ย่ อ ย ก็ ส ามารถคลิ ก เครื่ อ งหมาย
“+” ภายใต้กิจกรรมหลักเพิ่มเติมได้

2

1

4

3

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม
มกราคม 2563

2. ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม
จะสอดคล้องกับ ระยะเวลาเริ่มต้น
–
สิ้ น สุ ด โครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3)

4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อกาหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ)
nscr.nesdc.go.th
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M5

แผนการใช้งบประมาณ
1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร

1

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอื่นและ
ระบุชื่อหน่วยงานนั้น

2
3

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ

4

4.กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามวงเงินโครงการ

5

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น

6

มกราคม 2563

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส

nscr.nesdc.go.th
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M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

การดาเนินการที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแผน

ความก้าวหน้าของโครงการ
• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม
แผนงาน
• การเบิกจ่ายงบประมาณ

มกราคม 2563

รายงานผลการดาเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ
ให้เสร็จสิน ภายใน 30 วันหลังสินไตรมาส

•
•
•
•

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

nscr.nesdc.go.th

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
• ผลการดาเนินงาน
• ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน
• ข้อเสนอแนะ

109

M6
1. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของ
โครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3)

1
2
3

2. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ของโครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3)

3. กรอกความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงที่ท่าน
ระบุไว้ใน (M3)

4

4. กรอกความก้าวหน้าของกิจกรรมในไตรมาสที่ผ่านมา

5

5. กรอกจานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

6

6. ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ
มกราคม 2563
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M6

1. คลิ ก เพื่ อ กรอกข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า ของ
โครงการ/การด าเนิ น งาน ต่ อ เป้ า หมายของ
ยุ ท ธ ศาสตร์ ช าติ และแผน แม่ บ ทภ ายใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งที่สอดคล้องโดยตรงและโดย
รอง

1
2

2 . ก ร อ ก ข้ อ มู ล ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
โครงการ/การดาเนินงาน ต่อแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติและแผนระดับ 2
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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M6
1. กรอกข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานของ
โครงการ/การดาเนินงาน

1

2
3

3. ใส่รายละเอียดข้อเสนอแนะของโครงการ

4
มกราคม 2563

2. กรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานของโครงการ/การดาเนินงาน
เช่ น เกิ ด ปั ญ หาอุ ท กภั ย จึ ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนในไตรมาส... ได้

4. กดเพื่อบันทึกร่างโครงการในระบบ eMENSCR
nscr.nesdc.go.th
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล

“Accountability”

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล (หน่วยงานส่วนกลาง)

eMENSCR
อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล
อนุมัติ
ส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล

ผู้อานวยการกอง
(ผู้กรอกข้อมูล)

อธิบดีหรือเทียบเท่า
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

รองปลัดกระทรวง
ที่ได้รับมอบหมาย
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)

ปลัดกระทรวง
(อนุมัติข้อมูลจากรอง
ปลัดกระทรวง)

สศช.
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน)

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง

Accountability

มกราคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัตขิ ้อมูล (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

รองปลัดกระทรวง
ที่ได้รับมอบหมาย
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)

อธิบดีหรือเทียบเท่า
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

ปลัดกระทรวง
(อนุมัติข้อมูลจากรองปลัดกระทรวง)

eMENSCR

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง

หัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัด

ส่งข้อมูล

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

หัวหน้า
สานักงานจังหวัด

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือกเส้นทาง
เอกสาร)

ผอ. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (OSM)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ)

สศช.
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน)

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

Accountability

- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอดาเนินการตามลาดับขันเช่นกัน
- หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้กาหนดเส้นทางเดินเอกสาร ว่าให้ส่งไปที่เส้นทางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือเส้นทางกระทรวงที่สังกัด
- ในกรณีท่สี ่วนราชการในจังหวัด สังกัดสานักปลัดกระทรวงฯ จะส่งข้อมูลไปยังรองปลัดกระทรวง (ไม่ต้องผ่านอธิบดี)
มกราคม 2563
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ลาดับการอนุมัตขิ ้อมูล (อาเภอ)

M7

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ปลัดจังหวัด
(ที่ทาการปกครองจังหวัด)

อาเภอ

ส่งข้อมูล

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือกเส้นทาง
เอกสาร)

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด

ผอ. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (OSM)

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย

อธิบดี
กรมการปกครอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

eMENSCR

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ในฐานะกลุ่มจังหวัด)

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

Accountability

- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอดาเนินการตามลาดับขันเช่นกัน
- หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้กาหนดเส้นทางเดินเอกสารว่าให้ส่งไปที่เส้นทางจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือเส้นทางกระทรวงที่สังกัด
มกราคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล (รัฐวิสาหกิจ)

กระทรวงที่กากับดูแล
(อ่านและแสดงความคิดเห็น)

อนุมัติ

อนุมัติ

eMENSCR

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล
อนุมัติ
ส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล

ผู้อานวยการกอง
(ผู้กรอกข้อมูล)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

รองผู้ว่าการ
ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ว่าการ

eMENSCR
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน)

เฉพาะกรณีที่มีการ
มอบหมายภายในรัฐวิสาหกิจ

Accountability

มกราคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล (องค์การมหาชน/หน่วยงานในกากับ)

กระทรวงที่กากับดูแล
(อ่านและแสดงความคิดเห็น)

อนุมัติ
ส่งข้อมูล

อนุมัติ

eMENSCR

ส่งข้อมูล
สศช.
ส่งข้อมูล

ผู้อานวยการกอง

ผู้อานวยการ
(อนุมัติข้อมูลจากรองผู้อานวยการ)

รองผู้อานวยการ
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน)

(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล)
Accountability

มกราคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล (มหาวิทยาลัย)
eMENSCR

อนุมัติ
ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

สศช.

รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน

อธิการบดี
(อนุมัติข้อมูลจากรองอธิการบดี)

คณบดีหรือเทียบเท่า

สกอ.

(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล)

(รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ)
Accountability

หมายเหตุ - หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมตั แิ ล้ว จะต้องขอดาเนินการตามลาดับขันเช่นกัน

มกราคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล)

eMENSCR
อนุมัติ
ส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล

ปลัด (อปท)
(ผู้กรอกข้อมูล)

ผู้บริหาร
(นายกอบต./นายกเทศมนตรี)

eMENSCR
รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน

Accountability
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว จะต้องขอดาเนินการตามลาดับขันเช่นกัน
- ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject

มกราคม 2563
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ลาดับการอนุมัตขิ ้อมูล (อบจ. พัทยา กทม.)

M7
อบจ./พัทยา

ส่งข้อมูล

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

กทม.

(นายกอบจ./นายกเมืองพัทยา)

อนุมัติ

อนุมัติ
ส่งข้อมูล

ผู้อานวยการกอง
(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล)

สศช.
รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน

ผู้บริหาร

ปลัด (อปท)
(ปลัดอบจ./ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อานวยการกอง
(ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล)

eMENSCR

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกทม.

eMENSCR

สศช.
รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน

Accountability
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว จะต้องขอดาเนินการตามลาดับขันเช่นกัน
- ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถ Approve/reject

มกราคม 2563
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การส่งข้อมูลโครงการ/ผลการดาเนินการ เพื่อขอรับการอนุมัติ

การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ eMENSCR จะต้องผ่า นการอนุมัติข้อมูล
ตามลาดั บขัน (M7) ดั งนัน เมื่ อหน่วยงานระดับ กองได้ก รอกข้อมู ล
โครงการอย่างสมบูรณ์แล้ว จะต้องกดส่งโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ
โดยดาเนินการดังนี

กดที่ เ ครื่ อ งหมาย
โครงการที่จะดาเนินการ

หลั ง

1

2
กดปุ่ม “ส่งโครงการ”

มกราคม 2563
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดในแผนแม่บท
สีแดง
สีสม้

ต่ากว่าค่าเป้าหมายขันวิก ต
: สถานการณ์ต่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย

สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

สีเทา

อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65
อยู่ที่ ร้อยละ 45

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

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน
GDP ของ SME อยู่ที่
ร้อยละ 43
มกราคม 2563

สีเขียว

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สีเหลือง

ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75% 76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
ดีกว่าค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
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การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ผลสัม ทธิ์ของโครงการกับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

ติดตามเพื่อดูความแตกต่างระหว่างสถานการณ์กบั
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ว่ามีความก้าวหน้า
ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายมากน้อยเพียงใด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลสัม ทธิ์
ของโครงการ/การดาเนินงาน ว่ามีส่วนช่วย
ในการขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายตามแผน
แม่บทฯ มากน้อยเพียงใด
แก้ไข/ปรับเปลี่ยน/พัฒนาโครงการหรือการดาเนินงาน ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

มกราคม 2563
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การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์

การปรับเปลี่ยน
• วิธีการดาเนินงาน
• เป้าหมาย
• กิจกรรม
• ฯลฯ

มกราคม 2563
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การกาหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลจากแนวความคิ ด
ส ม ม ติ ฐ า น ห รื อ ท ษ ฎี ( Theory-based
Evaluation) ซึ่ งเป็ น การติ ดตามและประเมิ น ว่ า
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ มี อ ยู่ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาเพียงใด มีช่องว่าง
ของโครงการหรือนโยบายหรือไม่

Outcome
Evaluation

การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการแปลง
กิ จ กรรมหรื อ โครงการไปเป็ น ผลผลิ ต (Process
Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการแปลง
กิจกรรม โครงการไปสู่ผลผลิต
การติดตามและประเมินผลโครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนิ น โครงการ ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ นโยบาย
(outcome evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์
จากการด าเนิ น โครงการต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น สู่ เ ป้ า หมาย
ร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของการ
กาหนดยุทธศาสตร์ตามหลักการ ends – ways means หรื อ ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ล (causal
relationship)
มกราคม 2563

Outcome
Evaluation

Outcome
Evaluation

Theory-based
Evaluation

Process
Evaluation
Process
Evaluation

Theory-based
Evaluation
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มกราคม 2563

แผนระดับที่ 1 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3 – แผนปฏิบัติการ/ราชการ
การจัดทาโครงการ XYZ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน

nscr.nesdc.go.th
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หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยมี หน้ า ที่ ด าเนิ นการเพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)*
• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)*
• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สานักงานกาหนด (มาตรา 24)*
• สศช. ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

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

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

128

หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

1.
2.

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิรูป ประเทศบรรลุ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ น
แผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรค
สอง)
ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษา
แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการวาง
ระเบียบเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์และวิธี การการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้ อ เสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และ
สอง)

3.
มกราคม 2563

รายงานผลการติด ตามการดํ า เนิ น การภายในระยะเวลาที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติในฐานะสํา นักงาน
เลขานุการฯ กําหนด (มาตรา25 วรรคแรก)

4.

กรณีการดําเนิ นการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่ สอดคล้ องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้คําปรึกษาเพื่อ
แก้ ไข ปรับ ปรุ ง ความไม่ ส อดคล้ อ งนั้ น และดํ า เนิ น การตามที่ ตกลงร่ว มกั น แล้ ว
รายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2))
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หน้าที่ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

1.
2.

แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เร่งรัดจัดทาแผนปฏิบัติราชการแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ตาม
แนวทางการจัดทา รวมทังนาเข้าสู่ระบบ eMENSCR

3.

จัดทาโครงการสาคัญ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และใช้เป็นคาของบประมาณประจาปี 2564

4.
5.
มกราคม 2563

กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

นาเข้าข้อมูลผลการดาเนินโครงการ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบ eMENSCR
ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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1 การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”
ประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มกราคม 2563

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ”
ประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

nscr.nesdc.go.th

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”
ประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้มี

ความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย

131

หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62

มกราคม 2563
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 (ต่อ)

มกราคม 2563
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กลไกการจัดทาโครงการ (X) ผ่านเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Y
จ.1
Y2

Y2

จ.2

• ให้ ค าแนะน า พิ จ ารณาความโครงการของ
ว่ า เป็ น โครงการ
ที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ ประเด็นแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” รูปธรรม
• ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมของโครงการสาคัญ
ร่วมกับ
ร่ ว มกั บหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ อ งพิ จารณาความเหมาะสมและความครอบคลุ มของ

Y1

Y1

• ให้ ค าแนะน าประกอบการจั ด ท าโครงการสาคั ญ / พิ จารณาความเชื่ อ มโยง
ระหว่ า งโครงการ ปัจ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ ที่ สาคั ญ และเป้ า หมายแผนย่ อ ยและ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็นร่วมกับ
และ
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”
• พิ จ ารณาความเหมาะสมและความครอบคลุ ม ของโครงการส าคั ญ ทั งหมด
(Missing Link) ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ก่อนส่ง สศช.

จ.3

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน โครงการส าคั ญ ที่ สศช. จั ด ท าเบื องต้ น และจั ด ท าโครงการส าคั ญ ที่ ข าดหาย
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”
(Missing Link) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และจัดส่ง
โครงการให้
พิจารณา

หมายเหตุ หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ดาเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

134

การจัดทาแผนระดับที่ 3

2

แผนปฏิบัติราชการ

ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการ ราย 5 ปี โดยระยะเวลาดาเนินการของแผนฯ จะต้องสอดคล้อ งกับห้วงเวลาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในระยะแรกห้วงปี 2563-2565 และระยะต่อไปเป็นห้วงระยะ 5 ปี)
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี

2560

2563

2565

2570

2575

2580

แผนปฏิบัติการด้าน • ระยะเวลาดาเนินการของแผนฯ จะต้องสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในระยะแรก
ห้วงปี 2563-2565 และระยะต่อไปเป็นห้วงระยะ 5 ปี
• พิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน เฉพาะที่มีความจาเป็น โดยแผนฯ จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ พิจารณาความสอดคล้องและความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ
ด้านในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มกราคม 2563
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Template แผนภูมิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ....

Z
แผนแม่บทประเด็น ……….

Y2
Y1

แผนแม่บทประเด็น ……….

แผนแม่บทประเด็น ……….

เป้าหมายประเด็น ...

เป้าหมายประเด็น ...

แผนย่อย...

Key Success Factors
แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติการด้าน/แผนปฏิบัติราชการ...

X
มกราคม 2563

โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3
nscr.nesdc.go.th

โครงการ 4

โครงการ …

แผนงาน/โครงการ

เสนอแนะ
Missing Links
136

3

จัดทาโครงการสาคัญ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและใช้เป็นคาของบประมาณประจาปี 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ+
สศช.+สงป. จัดทา
โครงการสาคัญตาม
หลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล

ธ.ค. 62

เสนอ คจย.
พิจารณาให้
ความเห็น
ประกอบ

ม.ค. 63

เสนอ คกก.
ยุทธศาสตร์
ชาติพิจารณา

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เสนอ
ครม.
เห็นชอบ
เม.ย. 63

พิจารณาโครงการสาคัญจากประเด็นที่มีผลต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและความเสี่ยงในการบรรลุค่าเป้าหมาย

พ.ค. 63

21 เม.ย. 63

เสนอ ครม. เห็นชอบ
25 มี.ค.-8 เม.ย. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

เสนอแนะ
Missing Links

สงป. รับฟังความเห็นการจัดทา งปม.
27 ม.ค. 63 – 10 มี.ค. 63
สานักงบฯ พิจารณารายละเอียดงบประมาณ
และเสนอ ครม. พิจารณา 17 มี.ค. 63

1 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63
หน่วยรับงบประมาณจัดทา
รายละเอียดคาของบประมาณ
มกราคม 2563

22 เม.ย. – 5 พ.ค. 63

พิมพ์ร่าง
พ.ร.บ. งบฯ

27 พ.ค. – 8 ก.ย. 63
รัฐสภาพิจารณา

* ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
nscr.nesdc.go.th
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4

การนาเข้าข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ ดาเนินการดังต่อไปนี
1. น าเข้ า ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น โครงการ/ด าเนิ น งานในความรั บ ผิ ด ชอบ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้แล้วเสร็จก่อน
สินเดือนธันวาคม 2562
2. นาเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ในระบบ eMENSCR
ส าหรั บการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลผลการด าเนิ นการตาม
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิ รู ปประเทศ ให้ เกิ ดการขั บเคลื่ อนไปสู่
เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
3. เชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล สารสนเทศในความรั บ ผิ ด ชอบ เข้ า กั บ ระบบ
eMENSCR
4. ให้หน่วยงานที่อยู่ระหว่าง หรือจะดาเนินการพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผล ใช้ ร ะบบ eMENSCR
ในการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบ

มกราคม 2563
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ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และโครงการ/การดาเนินงาน
การตรวจสอบจากภายนอกหน่วยงาน

รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี.
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปฯ

Z
แผนระดับที่ 2

ภาคีพัฒนา ฯลฯ
ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทารายงาน
ข้อมูลสถิติ
องค์ความรู้/งานวิจัย
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

Y

มกราคม 2563

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผน
ความมั่นคงฯ

แผนระดับที่ 3

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ

นาเข้าข้อมูล/
เชื่อมโยงฐานข้อมูล

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี)

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

หน่วยงาน

X

โครงการ/
การดาเนินงาน
nscr.nesdc.go.th

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

… Xn
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แหล่งรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของประเทศ
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การเชื่อมโยงองค์ความรู้และงานวิจัย เข้ากับกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
หน่วยงาน

นาเข้าข้อมูล

GAP
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ชี้ประเด็นการพัฒนา
พัฒนากระบวนการ
/การดาเนินการ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

นาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประกอบการจัดทา
โครงการ (X) ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนฯ

องค์ความรู้และงานวิจัย
มกราคม 2563
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การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัย กับ ระบบ eMENSCR
ยุทธศาสตร์ชาติ

Z
แผนระดับที่ 2

Y2
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

Y1

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ
เป้าหมาย: ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ประเด็น การเกษตร
แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์
การเกษตร...

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

เป้าหมายแผนย่อย :
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผน
ความมั่นคงฯ

ระบุความเชื่อมโยงกับแผนฯ

องค์โครงการ/
ความรู้
การดาเนินงาน
งานวิจัย

*ตัวอย่าง

งานวิจัย สกสว.
การขยายโอกาสธุรกิจเนือโคไทย

งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประกอบการจัดทาโครงการ (X) ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนฯ
มกราคม 2563
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GFMIS

e-Budgeting

ประชาชน/
สาธารณะ

หน่วยงาน
eMENSCR
Dashboard

โครงการ

ELAAS

ติดตาม
ตรวจสอบ

e – Plan

PADME

E-Gov Database

http://nscr.nesdb.go.th

มกราคม 2563

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•
•
•
•
•
•

Data exchange
ประเมินผล
Performance management

X

Y

หัวหน้าส่วน
ราชการ

สศช.

Etc.

สงป.
สลน.
สลค.
กพร.
กพ.
ฯลฯ

ตัวชีวัด
• พื้นที่
• ภาพรวม

หน่วยงาน
eMENSCR
Dashboard
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง

รัฐสภา

other Databases

ส่วนรายงานผลออนไลน์
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ

รายงาน
รายงาน
รายงาน

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

Z

nscr.nesdc.go.th

คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://nscr.nesdb.go.th

TPMAP

143

• แผนระดับที่ 3
• ความก้าวหน้าและผลการดาเนินโครงการ
• รายงานประจาปี

มกราคม 2563
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ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

@nscr
มกราคม 2563
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