
http://nscr.nesdc.go.th/

มิถนุายน 2564

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ยทุธศาสตรช์าติ
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ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565)

มกราคม 
2563

ธันวาคม 2562

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 ครั้ง
เรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

มีนาคม 
2563

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี 2562

(เล่มแรก) 

เมษายน
2563

กันยายน 
2563ตุลาคม 2561 เมษายน 2562

ประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 - 2580)
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ

ประกาศใช้ 
แผนแม่บทฯ
(2561 - 2580) 

2565

ปูพื้นเพ่ือเตรียมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ

มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติ

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ปีงบประมาณ 2563 - 2564

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการต่อไป

ปีงบประมาณ 2565

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565

โครงการส าคัญปี 2565
โครงการส าคัญ
ที่มีความเร่งด่วน

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี2565 

ธันวาคม 2560

การเตรียมความพร้อม
การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาตสิู่การปฏิบัติ

• การจ าแนกแผนออกเป็น 
3 ระดับ

• วิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒนาประเทศ เพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ

มติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 
เห็นชอบโครงการส าคัญ 571 โครงการ

ปีงบประมาณ 
2561

ปีงบประมาณ 2562

ธันวาคม 
2563

แนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญคือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

พฤษภาคม 
2563

มติ ค.ร.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

25702564
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560

มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่าง ๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่าง ๆ 

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … 

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

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base

แผนระดับ 3

แผนระดับ 2

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

นโยบายและ
แผนระดับชาติ
ว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการ 
(ราย 5 ปี และ ปี)

แผนปฏิบัติการดา้น
...

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
อื่น ๆ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)
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ประเด็นน าเสนอ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
3. การจัดท าโครงการ (XYZ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
5. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

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

• หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)*

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์  รวมทั้ งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)*

• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)*

• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

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

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหนว่ยงานเจ้าภาพ

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

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

จัดท าโครงการและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านแผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมุ่ง เน้นการ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ

Policy 
Implementation

Policy 
Advocacy

Policy 
Formulation

Policy
Monitor and 
Evaluation

1

2

3

4

5
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ภายในประเทศ

ภายนอกประเทศ

โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ดี

ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ

เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

กระแสโลกาภิวัตน์
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ

ศูนย์รวมอ านาจ
ทางเศรษฐกิจย้าย
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื้นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ราคาน้ ามันมีความ
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร
ของโลก 

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น

ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน

สถานการณ์ ภายนอก - ภายในประเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

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

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ประเด็นน าเสนอ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
3. การจัดท าโครงการ (XYZ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
5. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

งบประมาณ

ดําเนินการติดตาม/ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ (ด้าน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนความมั่นคง

แผนการปฏิรูปประเทศ

eMENSCR

Flagship 
projects

- กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานเชงิบรูณาการข้ามหนว่ยงาน
- มีความจ าเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บทให้มี
ขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึน้

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

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

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีติ
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนกีารพัฒนาคน 0.79 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 25

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ
GDP รวม เป็นร้อยละ 50

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดั ชนี ก า รพัฒนาคน  0 . 8 2

คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 28

- ผู้ประกอบการยุคใหมม่ีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
เป็นร้อยละ 55

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน

2566 
-

2570

2570 
-

2575

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 30

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคณุภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน

2576 
-

2580

2

3

4
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา

2561 
-

2565 1
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ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

X โครงการ/ การดําเนินงาน

ความเชื่อมโยงของแผนแมบ่ทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปีตัวชี้วัด

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

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

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

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

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

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

แผนแม่บทย่อย …… แผนแม่บทย่อย …… แผนแม่บทย่อย …… 37
เป้าหมายประเด็น

35
ประเด็นยุทธศาสตร์

ชาติ

23
แผนแม่บทฯ

39
ตัวชี้วัด

85
แผนแม่บทย่อย

140
เป้าหมายย่อย

152
ประเด็นย่อย

163
ตัวชี้วัด

Y1

Y2

Z

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ
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1. ประเด็นความมั่นคง
สถานการณ์

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย

๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กําหนด สังคมมี
ความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

ที่มา : World Happiness Report 2018 ที่มา : Institute for Economics & Peace. 
Global Peace Index 2018

ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ระดับความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI) ดีข้ึน
(ปี ๖๑ - ๖๕)
อยู่ในลําดับ

๑ ใน ๕๕ ของโลก 

(ปี ๖๖ - ๗๐)
อยู่ในลําดับ

๑ ใน ๔๕ ของโลก

(ปี ๗๑ - ๗๕)
อยู่ในลําดับ

๑ ใน ๓๕ ของโลก

(ปี ๗๖ - ๘๐)
อยู่ในลําดับ

๑ ใน ๒๕ ของโลก

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของ ธนาคารโลก
(ปี ๖๑ - ๖๕)

ได้รับการประเมิน 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ได้รับการประเมิน 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ได้รับการประเมิน 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ได้รับการประเมิน 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทย

ตัวช้ีวัดระดับทุนทางสังคม
(ปี ๖๑ - ๖๕)

-
(ปี ๖๖ - ๗๐)

-
(ปี ๗๑ - ๗๕)

-
(ปี ๗๖ - ๘๐)

-

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทําค่าเป้าหมาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดดําเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
การพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน
(ปี ๖๑ - ๖๕)

ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่
ส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารประเทศ

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่

ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารประเทศ

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผล

กระทบ
ต่อการบริหารประเทศ

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๗๑ - ๗๕)
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ

(ปี ๗๖ - ๘๐)
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ

สถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย (กอ.รมน. เก็บข้อมูล)
(ปี ๖๑ - ๖๕)

ลดลงร้อยละ  ๒๐ ต่อปี
(ปี ๖๖ - ๗๐)

เหตุการณ์ความรุนแรงยตุิ
ภายในปี ๒๕๗๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง

ทุกกรณี

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทุก

กรณี
ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเท่ียว และมูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้

(ปี ๖๑ - ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๖๖ - ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๗๑ - ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ ยกระดับขีดความสามารถหน่วยงานด้านความมั่นคงท้ังระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการ
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม รวมท้ังปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอด
ถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึง่สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ี
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ท่ีกําหนด 

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง
มีความพร้อมท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

การบูรณาการความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความ
พร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต 

ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในทุกมิติ

กับประเทศมหาอ านาจและประเทศท่ีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์
(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

ประเทศไทยมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย

(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

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงท่ีเป็นรูปธรรม

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสทิธิภาพสูงขึ้น
ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

X

Y1
Y2
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2. ประเด็น การต่างประเทศ

เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมใินประชาคมโลก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การดําเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้
เล่นสําคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความ ก้าวหน้าในทุก ๆ 
ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการ
ต่างประเทศ จึงได้กําหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการ และเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ 
“การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก”

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ทุกมิติ 
และเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การ
ต่างประเทศไทยยังจะต้องดําเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อ
ลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้

ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศ

ที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์
(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

ประเทศไทยมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
(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

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยจะสามารถหลุดพ้น
จาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” พัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทองของการ
ที่เอเชียจะข้ึนเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์
ของไทย ควบคู่กับการสร้างความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและ
การบริการท่ีไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงท่ีส าคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี

(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

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของโลก

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
(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

การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศ
จากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล

ไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วม
ก าหนดมาตรฐานสากล

ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ

(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
ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ

(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/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ 

มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม

ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม

ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม

ร้อยละ ๕ - ๑๐

การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก การส่งเสริมสถานะและอํานาจ
แบบนุ่มนวลของไทย 

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากข้ึน
ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยใน

สากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย
(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
ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

(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
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย

ในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ
(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

การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ การทํางานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจสําคัญ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานด้านต่างประเทศ 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ

(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
ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ 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
ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทย

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

X
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เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๓
(ปี ๖๖ – ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๔
(ปี ๗๑ – ๗๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๖

๕. ประเด็น การท่องเที่ยว3. ประเด็น การเกษตร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๗-๑๑

ล้านล้านบาท

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๒.ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิม่ขึน้เฉลี่ย

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

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร
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อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
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ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตรร้อ
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ะ

ช่วงปี

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉล่ียร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ดัชนีระดับดี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ดัชนีระดับดีมาก

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ดัชนีระดับดีมาก

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนําไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปร
รูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๘

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชวีภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น
จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชวีภาพ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ 
และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
ตลอดจนให้ความสําคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร

เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ทางการ
เกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เขา้ถงึและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล

สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
(ปี ๖๖ – ๗๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔
(ปี ๗๑ – ๗๕)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
(ปี ๗๖ – ๘๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร
ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 
และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน

ภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น

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) 

ท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแขง็ในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุม่เกษตรกร) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

(ปี ๖๑ – ๖๕)

สหกรณ์มคีวาม
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๐

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 

มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ ๒๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)

สหกรณ์มคีวาม
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 

มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ ๓๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

สหกรณ์มคีวาม
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 

มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ ๓๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)

สหกรณ์มคีวาม
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร 

มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละ ๔๐

Y2 Y1

X

สถานการณ์

เป้าหมา
ย
ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย
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๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.)

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
สถานการณ์

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๑๕

อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ท้ังระบบแบบครบวงจร โดยให้
ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า พร้อมท้ังส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่
กับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติและสร้างอุตสาหกรรม
การแพทย์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เพ่ือรองรับความต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรท้ังด้านการผลิตและผู้ใช้

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตวัเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย

(ปี ๖๑ – ๖๕)

๑ ใน ๔๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

๑ ใน ๓๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

๑ ใน ๒๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๑ ใน ๒๐

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ท้ังระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสาย
การบินของประเทศพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมท้ังการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

(เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ร้อยละ ๑
(ปี ๖๖ – ๗๐)

ร้อยละ ๑
(ปี ๗๑ – ๗๕)

ร้อยละ ๔
(ปี ๗๖  – ๘๐)

ร้อยละ ๔

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔
(ปี ๖๑ – ๖๕)

Tier ๔
(ปี ๖๖ – ๗๐)

Tier ๓
(ปี ๗๑ – ๗๕)

Tier ๒
(ปี ๗๖ – ๘๐)

Tier ๒
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการนําเข้าผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุน
ผู้ประกอบการตามระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัส
เตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

-
(ปี ๖๖ – ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๗๑ – ๗๕)

ขยายตัวร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการ
คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์สําหรับภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กําหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากร
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและจัดให้มีแผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๖๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อันดับที่ ๕๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๕๐

(ปี ๗๖  – ๘๐)
อันดับที่ ๔๕

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดจิิทัล ในด้านความพร้อม
ในอนาคต

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๔๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อันดับที่ ๔๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๓๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๓๐

Y2
Y1

X
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5. ประเด็น การท่องเที่ยว
สถานการณ์

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ปี ๒๕๖๐

ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report 

๒๐๑๗เป้าหมาย

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยดีขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

รายได้จากการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตวัเพ่ิมขึ้น

เมืองและชมุชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

สินค้าท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๑๐
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๑๒
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๕
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๒๐

จ านวนเมืองและชมุชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

๕ เมือง
(ปี ๖๖ - ๗๐)

๑๕ เมือง
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๒๕ เมือง
(ปี ๗๖ – ๘๐)

๓๐ เมือง

อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๗
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๑๒

การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทํากิจกรรมต่างๆ

รายได้จากการท่องเท่ียวเชงิธุรกิจ เพ่ิมขึ้น

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชมุนานาชาติ 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๕

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี ICCA
(ปี ๖๑ – ๖๕)

๑ ใน ๒๓
(ปี ๖๖ - ๗๐)

๑ ใน ๒๐
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๑ ใน ๑๘
(ปี ๗๖ – ๘๐)

๑ ใน ๑๕

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น

อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพของประเทศไทย 

สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๘
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๑๐

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๑๒ 

(ปี ๖๖ - ๗๐)
อันดับที่ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
อันดับที่ ๘

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๗

อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานการท่องเท่ียว (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
(ปี ๖๖ - ๗๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทางน้ําใหเ้ปน็อีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว
ไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ําสําคัญ

รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ าเพ่ิมขึ้น

การขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทย

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ขยายตัวร้อยละ ๕
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ขยายตัวร้อยละ ๗
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ขยายตัวร้อยละ ๑๐

จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)

๒ ท่าเรือ
(ปี ๖๖ - ๗๐)

๔ ท่าเรือ
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๖ ท่าเรือ
(ปี ๗๖ – ๘๐)

๘ ท่าเรือ

การท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ํา และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อน

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซยีน

อัตราการขยายตัวของจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชกิอาเซียน

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวไทย

นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินมากขึ้น

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดขีึน้

การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 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

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย TTCI
(ปี ๖๑ – ๖๕)

๑ ใน ๕๐ 
(ปี ๖๖ - ๗๐)

๑ ใน ๔๕
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๑ ใน ๔๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

๑ ใน ๓๕

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI

(ปี ๖๑ – ๖๕)

๑ ใน ๑๑๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)

๑ ใน ๑๐๐

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๑ ใน ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๑ ใน ๘๐
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6. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
สถานการณ์

ท่ีมา : สํานักบัญชีประชาชาติ สศช. ปี ๒๕๕๙

เป้าหมาย

๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสั งคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

๒. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ รวมทั้ งผั งพื้ นที่ อนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี

๓. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อ
ยล

ะ

สัด
ส่ว

น

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสําคัญกับการพฒันาเมืองตามแผนผังภูมิ
นิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลด
ความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยแบ่งการพัฒนา
เมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่า
เมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ มีความน่าอยู่ และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การบริการสําหรับพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
๖ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น เมืองในพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก สงขลา 

ภูเก็ต)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
-

(ปี ๗๑ – ๗๕)
-

(ปี ๗๖ – ๘๐)
-

จ านวนเมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการพัฒนา
(ปี ๖๑ – ๖๕)

-
(ปี ๖๖ – ๗๐)

๗ เมือง (เชียงราย 
กาญจนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
พิษณุโลก นครราชสีมา 

หนองคาย และมุกดาหาร)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๗ เมือง (สุราษฎร์ธานี 

น่าน อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ สระบุรี)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๖ เมือง (ร้อยเอ็ด 
สกลนคร กระบี่ 

ยะลา ราชบุรี และ
ลําปาง)

จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
๕ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา 

ภูเก็ต)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๔ เมือง

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๔ เมือง

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๔ เมือง

การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  โดยจัดทําและพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ
ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทํา
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทําผังเมืองและ
ชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การจัดทําแผนผังพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดทําผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทําผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิท่ีมีประสทิธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(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)

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและ

ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

(ปี ๖๑ – ๖๕)

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยใน 

๓ จังหวัด

ของ ๑ ภาค

(ปี ๖๖ – ๗๐)

เพ่ิมข้ึนอีกอย่างน้อย

ใน ๓ จังหวัด 

ของ ๒ ภาค

(ปี ๗๑ – ๗๕)

เพ่ิมข้ึนอีกอย่างน้อย

ใน ๖ จังหวัด 

ของ ๒ ภาค

(ปี ๗๖ – ๘๐)

เพ่ิมข้ึนอีกอย่าง

น้อยใน ๖ จังหวัด 

ของ ๒ ภาค

X

Y1Y2
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ที่มา : อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยสถาบัน IMD
ต้นทุนระบบโลจิสติกสต์่อจีดีพี ข้อมูลจาก สศช. 
อันดับด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ โดย ธนาคารโลก 

สถานการณ์ ความสามารถในการแข่งขันดา้นโครงสร้างพื้นฐานของไทย

เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการ
เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น

X

Y1Y2

7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานให้รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของ
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ท้ังในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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ที่มา : สํานักงานสง่เสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นและความ
ถนัดท่ีแตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความ
เสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเช่ือถือทางเคร ดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่
สะดวกมากขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพิ่มขึน้

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  ให้ความสําคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนําที่คํานึงถึงความต้องการของ
ตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสําหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังตลาดสินค้าสําหรับกลุ่มเฉพาะ

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีข้ึน

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

การสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกีย่วกบัองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา  การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบท่ี
เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน  ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
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8. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

 

สถานการณ์ 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
เป้าหมาย 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อต้ังวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ - ๗๐) (ปี ๗๑ - ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐)  

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๕ ขยายตัวร้อยละ ๒๒ ขยายตัวร้อยละ ๒๕ 

 

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 

 

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

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

 

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

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๒ ขยายตัวร้อยละ ๑๔ ขยายตัวร้อยละ ๑๖ 

 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ - ๗๐) (ปี ๗๑ - ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐)  
เพิ่มข้ึน ๑ เท่า เพิ่มข้ึน ๑ เท่า เพิ่มข้ึน ๑ เท่า เพิ่มข้ึน ๑ เท่า 

 

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 

 
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) 

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

 

อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย  
(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ - ๗๐) (ปี ๗๑ - ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐)  
อันดับที่ ๑๕ อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๑๐ 

 

X

Y1Y2

อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
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9. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สถานการณ์

ผลคะแนนเฉลี่ยโลกระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และคะแนนของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

country ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕  ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ 
World ๗๖.๖๑ ๗๗.๐๓๓ ๗๓.๒๖๗ ๖๙.๒๒๘ ๖๔.๗๖๒ 
Singapore ๙๘.๕๕๓ 

(๓) 
๙๙.๔๘๘ 

(๓) 
๙๗.๖๔๙ 

(๔) 
๙๔.๙๕๐ 

(๓) 
๙๐.๙๖๖ 

(๓) 
Malaysia ๘๕.๑๗๔ 

(๒๒) 
๘๓.๕๓๐ 

(๒๔) 
๘๓.๐๔๘ 

(๑๙) 
๘๔.๑๑๓ 

(๑๔) 
๘๒.๐๘๘ 

(๑๒) 
Thailand ๗๙.๔๕๐ 

(๓๐) 
๘๐.๐๙๕ 

(๒๗) 
๗๔.๖๘๑ 

(๒๘) 
๖๙.๗๘๖ 

(๓๐) 
๖๔.๙๗๖ 

(๒๙) 
ท่ีมา : Thailand Management Association (TMA)   หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงอันดับของประเทศ 

เป้าหมาย

๑. การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพิ่มขึน้
๒. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดบั

ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด

การพัฒนาเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สําคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อม
ล้ําทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ การ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านX

Y1Y2
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10.ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

สถานการณ์

ปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย การแปลความ 

๑. ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริต คอร์รัปชัน ๔.๑๓ มาก 

๒. ปัญหาจิตสํา นึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ๓.๙๕ มาก 

๓. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง ๓.๙๑ มาก 

๔. ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพ กติกา กฎหมาย ๓.๘๒ มาก 

๕. ปัญหาขาดความสามัคคีเกิดความ ขัดแย้งในสังคม  ๓.๗๓ มาก 
 

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

เป้าหมาย
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยคนไทย 
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านการ
เลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้นําการเปลี่ยนแปลงและต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล
และองค์กร คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  

มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ร้อยละ ๕ ต่อป ี

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ร้อยละ ๕ ต่อป ี

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ร้อยละ ๕ ต่อป ี

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ร้อยละ ๕ ต่อป ี

 
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาค

ธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของ
ภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคม 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

๕๐ บริษัท 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

๑๐๐ บริษัท 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

๑๘๐ บริษัท 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

๓๐๐ บริษัท 

 

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสํานึกและ
สร้างเสริมค่านิยมที่ดี สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม  

ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์ 
ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับ รู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่าง  

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ร้อยละ ๗๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ร้อยละ ๙๐ 

 

X

Y1Y2
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11. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

สถานการณ์

18 17 16 14
65 64 61 56
17 20 24 30

0

100

2560 2564 2569 2579

ร้อ
ยล

ะข
อง

ปร
ะช

าก
ร

ปี

จ านวนประชากรผูส้งูอายมีุจ านวนเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ือง สงูอายุ

แรงงา
น

1.62 1.62 1.55 1.49 1.43
11.52

2553 2558 2563 2568 2573TF
R

ปี

อตัราเจริญพนัธุร์วม

เป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

0.79 0.82 0.85 0.85

0.7
0.8
0.9

(61 - 65) (66 - 70) (71 - 75) (76 - 80)

HD
I

ปี

ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยจําเป็นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมท้ังส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ร้อยละ  ๗๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ร้อยละ  ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ร้อยละ  ๘๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ  ๙๐

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๘๐ 

(ปี ๖ – ๗๐)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๘๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๙๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๙๕

การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก

พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 

ของ World Economic Forum (WEF)

(ปี ๖๑ – ๖๕)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยทํางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 

สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพแรงงาน

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ 

ต่อปี

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ 

ต่อปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ 

ต่อปี

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท า วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สัดส่วนก าลังแรงงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ปี ๖๑ – ๖๕)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)

สัดส่วนผูส้าํเร็จ

การศึกษา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เป็นร้อยละ 

๕๐ ของผู้สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
และร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม

(ปี ๖๑ – ๖๕)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

ต่อ ๕ ปี

(ปี ๖๖ – ๗๐)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

ต่อ ๕ ปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

ต่อ ๕ ปี

(ปี ๗๖ – ๘๐)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

ต่อ ๕ ปี

X

Y1Y2
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12.  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

สถานการณ์

ท่ีมา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวันแรงงาน
(กลุ่มอายุ ๑๕ – ๕  ปี) ปี ๒๕๕ 

๑๒.๕ ปี
เป้าหมาย ปี ๒๕๗ 

ระดับ ม.ปลาย

 .๔๐ ปี
ปี ๒๕๕ 

ระดับ ม.ต้น
๓.๑ ปี

เป้าหมาย
๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเป็นของโลก

ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑  โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ี
เน้นการลงมือ

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ

(ปี 61 – 65)

ร้อยละ 50

(ปี 66 – 70)

ร้อยละ 100

(ปี 71 – 75)

ร้อยละ 100

(ปี 76 – 80)

ร้อยละ 100

ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง

(ปี 61 – 65)

ร้อยละ 20

(ปี 66 – 70)

ร้อยละ 20

(ปี 71 – 75)

ร้อยละ 20

(ปี 76 – 80)

ร้อยละ 20

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ปี 61 – 65)

ร้อยละ 80

(ปี 66 – 70)

ร้อยละ 90

(ปี 71 – 75)

ร้อยละ 100

(ปี 76 – 80)

ร้อยละ 100

การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมท้ังสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม

สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนดัและศักยภาพ ท้ังดา้นกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

(ปี 61 – 65)

ร้อยละ 10

(ปี 66 – 70)

สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ

เรียนตามพหุปัญญา

(ปี 71 – 75)

สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ

เรียนตามพหุปัญญา

(ปี 76 – 80)

สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการ

เรียนตามพหุปัญญา

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา

(ปี 61 – 65)

ร้อยละ 10

(ปี 66 – 70)

ร้อยละ 10

(ปี 71 – 75)

ร้อยละ 10

(ปี 76 – 80)

ร้อยละ 10

X

Y1Y2
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13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
สถานการณ์

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น และมีความเปน็อยู่ดี

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดย
พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะท่ีถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคท่ีป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ท่ีคุกคามสุขภาวะ

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสขุภาวะสามารถดแูลสขุภาพ มีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค ์
และสามารถป้องกนัและลดโรคท่ีสามารถป้องกนัได้ เกิดเป็นสงัคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสขุภาพดี

อตัราความรอบรู้ด้านสขุภาวะ ของประชากร

(ปี ๖๑ – ๖๕)
รอ้ยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
รอ้ยละ ๖๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
รอ้ยละ ๘๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
รอ้ยละ ๑๐๐

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐท่ี
สนับสนุนสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะหค์วามเส่ียง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพ่ือ
การกําหนดนโยบายและขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ ในระดับ
ชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน

จ านวนชุมชนสขุภาพดีเพ่ิมขึ้น
อตัราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะท่ีควรควบคมุด้วยบริการผูป่้วยนอก (ambulatory care 

sensitive conditions : ACSC) ลดลง

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐๐

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพฒันาระบบบริการ
สุขภาพท่ีทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวติให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ

มีระบบสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดบัเข้าถึงได้

การจดัอนัดบัประสิทธิภาพระบบบริการสขุภาพ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อนัดบัที ่๑ ใน ๒๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อนัดบัที ่๑ ใน ๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อนัดบัที ่๑ ใน ๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อนัดบัที ่๑ ใน ๑๕

การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกําลังคนและ
นําเทคโนโลยีดจิิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐานสากลท่ัวทุกพื้นท่ี

ลดความเหล่ือมล า้ในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ

ดชันีความก้าวหน้าของการพฒันาคนด้านสขุภาพ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ทุกจงัหวดัไมต่ ่ากว่า 

๐.๖๗

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ทุกจงัหวดัไมต่ ่ากว่า 

๐.๖๘

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ทุกจงัหวดัไมต่ ่ากว่า 

๐.๖๙

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ทุกจงัหวดัไมต่ ่ากว่า 

๐.๗๐

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัตซิ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้ความสําคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนา
โครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและ
ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันท้ังระบบ การติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา รวมท้ังศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม
วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา และสร้างความพร้อม
ของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ

ประชาชนมีความรู้สขุภาพ เร่ืองโรคอบุติัใหม่และโรคอบุติัซ า้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภมิูอากาศมากขึ้น

สดัส่วนประชาชนท่ีมีความรู้สขุภาพ เร่ืองโรคอบุติัใหม่และโรคอบุติัซ า้ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภมิูอากาศ

(ร้อยละของประชากรทัง้หมด)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิม่เป็นรอ้ยละ ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิม่เป็นรอ้ยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิม่เป็นรอ้ยละ ๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิม่เป็นรอ้ยละ ๒๐

X

Y1Y2
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14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
สถานการณ์

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย

๒๕๔๗ ๒๕๕๔

ร้อยละ 
๓๓

ร้อยละ 
๒๕

ร้อยละ 
๒๗

ร้อยละ 
๒๕

สดัส่วนการออกก าลงักายของประชากรลดลง

ทีม่า แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่๖ - กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

ใชก้ฬีาสง่เสรมิคนไทยใหม้สีขุภาพด ีมนี ้าใจนกักฬีา และมวีนิัย เคารพกฎกตกิา

การส่งเสริมการออกก าลงักาย และกีฬาขัน้พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสรมิใหเ้กดิความรูแ้ละความตระหนักในประโยชน์ของการออกก าลงักายและการ
เล่นกฬีาขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นต่อทกัษะในการด ารงชวีติ รวมถงึการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รวมถงึความรูแ้ละทศันคตทิีถู่กตอ้งในการ
เล่นกฬีาและออกก าลงักายเพือ่รกัษาสขุภาพและนนัทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กฬีา และอาสาสมคัร การกฬีา ปลกูฝังประชาชนมนี ้าใจ
นักกฬีา และมรีะเบยีบ วนิัย รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยัและรูจ้กัการขอโทษ ส่งเสรมิการออกก าลงักายและการเล่นกฬีาของ เดก็และเยาวชน ทุก
กลุ่มและทุกพื้นที่ทัง้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการของ
ประชาชนอย่างต่อเน่ืองในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมภิาคและระดบัชาต ิส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมนันทนาการตามความ
ถนดัหรอืความสนใจเฉพาะบคุคล สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน อุปกรณ์ สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นการออก
ก าลงักาย การกฬีาและนันทนาการ ส่งเสรมิสนับสนุนความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน ในการร่วมลงทุนและบรหิารจดักา รสถาน
กฬีาในระดบัชุมชน ทอ้งถิน่และระดบัประเทศคนไทยออกก าลงักาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม า่เสมอเพ่ิมขึน้

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทัง้หมดออกก าลงักายอย่างสม า่เสมอ
(ปี ๖๑ – ๖๕) 
รอ้ยละ ๔๐

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
รอ้ยละ ๕๐

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
รอ้ยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
รอ้ยละ ๘๐

การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพฒันาสู่ระดบัอาชีพ โดยส่งเสรมิการกฬีาเพื่อพฒันาสู่ระดบัอาชพี โดยมุ่งการสรา้งและพฒันา
นักกฬีาของชาต ิการเฟ้นหานักกฬีาทีม่คีวามสามารถ สรา้งพืน้ที่และโอกาสในการแข่งขนัแสดงศกัยภาพ ดา้นกฬีา นันทนาการ และ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา การสง่เสรมิการจดักฬีาระดบันานาชาต ิและสรา้งแรงบนัดาลใจในการต่อยอดความส าเรจ็จากความเป็นเลศิสู่การ
ประกอบอาชพีและมเีสน้ทางอาชพีทีม่ ัน่คง ควบคูก่บัสง่เสรมิสนบัสนุนศกึษาเชงิลกึดา้นการกฬีา นนัทนาการ และวิทยาศาสตรก์ารกฬีา

นักกีฬาไทยประสบความส าเรจ็ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ

อนัดบัการแข่งขนักีฬาในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติของนักกีฬาไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)

อนัดบั ๗ ในระดบัเอเชยี
(ปี ๖๖ – ๗๐)

อนัดบั ๖ ในระดบัเอเชยี
(ปี ๗๑ – ๗๕)

อนัดบั ๕ ในระดบัเอเชยี
(ปี ๗๖ – ๘๐)

อนัดบั ๔ ในระดบัเอเชยี

บคุลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยพฒันาบุคลากรดา้นการกฬีาและนนัทนาการ โดยมุ่งสรา้งและพฒันาบุคลากร
ดา้นการกฬีาและนนัทนาการทัง้ครหูรอืผูส้อนกฬีา ผูต้ดัสนิกฬีา นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ผูบ้รหิารการกฬีา อาสาสมคัรกฬีา ตลอดจน
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรูใ้หเ้ดก็ เยาวชน ประชาชนทัว่ไป บุคคลกลุ่มพเิศษ และ
ผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถต่อยอดศกัยภาพในการพฒันาเป็นบุคลากรทางการกฬีาและนันทนาการที่มมีาตรฐานของ
ประเทศ รวมทัง้การสนบัสนุนและสง่เสรมิการผลติบุคลากรและการพฒันานวตักรรมทีส่นบัสนุนการพฒันากฬีาและนนัทนาการ

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคณุภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรก์ารกีฬาทัว่ประเทศท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

(ปี ๖๑ – ๖๕)
รอ้ยละ ๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐)
รอ้ยละ ๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕)
รอ้ยละ ๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐)
มสีดัสว่นทีเ่หมาะสมตาม

มาตรฐานสากล

X

Y1Y2
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ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีความเทา่เทยีมและเสมอภาคในสังคม 

15. ประเด็น พลังทางสังคม

สถานการณ์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การเสริมสร้างทุนทางสังคม  เน้นการเปิดโอกาสให้ เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่ มต่ าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมเป็นพลังสําคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมที่เป็นยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือความมี
น้ําใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้ และความ
พร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น ๆ และส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
(ปี ๖๖ - ๗๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๑ - ๗๕)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
(ปี ๗๖ - ๘๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕ – ๕  ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากรอายุ ๒๕ - ๕  ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๖๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๖๕

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๘๐

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๑๐
(ปี ๖๖ - ๗๐)

ลดลงร้อยละ ๑๕
(ปี ๗๑ - ๗๕)

ลดลงร้อยละ ๒๐
(ปี ๗๖ - ๘๐)

ลดลงร้อยละ ๒๕

X

Y1Y2
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16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
สถานการณ์

ที่มา : ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแหง่ชาตปิระมวลผลโดย
สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วดัภาวะสังคม สศช.

เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนือ่ง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของ
เกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน 
ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากเพิม่ขึ้น

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี
(ปี ๖๖ – ๗๐)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
(ปี ๗๑ – ๗๕)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

การสร้ างสภาพแวดล้ อมและกลไกที่ ส่ ง เสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก เ น้ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ร วม กลุ่ ม
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้าง
กระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็น และ
การบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)

อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อย่างน้อย

ร้อยละ ๔๐ ของปีฐาน

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อย่างน้อย

ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อย่างน้อย

ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน

กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอย่างตอ่เนื่อง

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๔๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๔๐

X

Y1Y2
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คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

17. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
สถานการณ์

ปัญหาความเหลื่อมล้ ายังคงเป็นประเด็นท้าทายส าหรับประเทศไทยนับตัง้แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๖

เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึน้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่ําให้ทุกชีวิตให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วน
ร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้าน
สุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทํางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทํางานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม 

อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร  (๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัว

หรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ (๙) และการบาดเจ็บจากการทํางาน

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๑๐๐

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปญัหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสีย่งสงู และมีความสามารถในการปรับตัวต่าํ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและ
เหมาะสม

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ลดลงร้อยละ ๑๐

X

Y1Y2
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18. ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน
สถานการณ์

ที่มา : Yale Center for Environmental Law & Policy

ต่ํากว่า ๕๐
ต่ํากว่า ๔๐

ต่ํากว่า ๓๐ ต่ํากว่า ๒๐

-t40

t10

t60
(2561 - 2565) (2566 - 2570) (2571 - 2575) (2576 - 2580)

อนัดบั อนัดบัของประเทศด้านความยัง่ยืนและคณุภาพส่ิงแวดล้อมใน
ระดบัโลก

เป้าหมา
ย
ตวัช้ีวดัและค่า
เป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคณุภาพดีขึน้อย่างยัง่ยืน

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพในและนอกถิน่ก าเนิด โดยเฉพาะสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชืที่
ใกลส้ญูพนัธุ ์ดว้ยการด าเนินการปราบปรามและป้องกนั การบุกรุกท าลายเพื่อปกป้องรกัษา
ทรพัยากรป่าไม้ บริหารจดัการการใช้ประโยชน์ที่ดนิในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและ
ชุมชนสามารถอยูร่ว่มกบัป่าได ้ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมใ้หก้ลบัมสีภาพทีส่มบูรณ์ รวมทัง้รกัษา
และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ดชันีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (คะแนน)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๕๐ คะแนน

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๕๕ คะแนน

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๖๐ คะแนน

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๖๕ คะแนน

สดัส่วนพืน้ท่ีสีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พืน้ท่ีเป็นป่าธรรมชาติ พืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
พืน้ท่ีสีเขียวในเมืองและชนบท รวมทัง้ป่าในเมืองและชมุชนเพ่ือการเรียนรู้พกัผอ่นหย่อนใจ (ร้อยละของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ)

(ปี ๖๑ - ๖๕)
- สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวพืน้ที ่ 
เป็นป่าธรรมชาต ิรอ้ยละ ๓๒

- พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิเพือ่การ
ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ ๑๐
- พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืงและ
ชนบท รอ้ยละ ๒

(ปี ๖๖ - ๗๐)
- สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวพืน้ทีเ่ป็น  
ป่าธรรมชาต ิรอ้ยละ ๓๓

- พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิเพือ่การใช้
ประโยชน์ รอ้ยละ ๑๒

- พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืงและ
ชนบท รอ้ยละ ๓

(ปี ๗๑ - ๗๕)
- สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวพืน้ที่
เป็นป่าธรรมชาต ิรอ้ยละ ๓๔

- พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิเพือ่การ
ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ ๑๕

- พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง
และชนบท รอ้ยละ ๔

(ปี ๗๖ - ๘๐)
- สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวพืน้ที ่  
เป็นป่าธรรมชาต ิรอ้ยละ ๓๕

- พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิเพือ่การ   
ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ ๑๕

- พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง
และชนบท รอ้ยละ ๕

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยืนสงูขึน้

พืน้ท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึน้

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้างใหม่
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทัง้ระบบ โดยมุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มทางทะเลทีส่ าคัญ จดัใหม้พีืน้ที่
คุม้ครองทางทะเลในรปูแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลกิเครือ่งมอืประมงแบบท าลายลา้ง ประกอบกบัการดแูลทีม่ี
ประสทิธภิาพโดยส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ที ่พฒันากลไกคุม้ครองสัตว์ที่มี
ความส าคญัต่อระบบนิเวศ การทอ่งเทีย่ว และการอนุรกัษ์ทีม่มีาตรฐานระดบัสากล 

ดชันีคณุภาพมหาสมทุร (คะแนน)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๗๐ คะแนน

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๗๒ คะแนน

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๗๕ คะแนน

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๗๗ คะแนน

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึน้

Y2 Y1

X

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสงัคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมิูอากาศ ใหค้วามส าคญักบั
การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศในระยะยาวทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาใน
มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานดา้น
การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พฒันาระบบการรายงานขอ้มูลและระบบ
ตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจกทีค่รอบคลุมทุกสาขา โดยมคีวามเชือ่มโยงของเครอืขา่ยขอ้มลูในทุก
ภาคส่วน และด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใชผ้ลติภณัฑ ์และการจดัการของเสยี มุ่งเน้นในดา้นการปรบัปรุงการบรหิารจัดการพบิตัิ
ภยัทัง้ระบบ โดยค านึงถงึปัจจยัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระยะยาว

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกโดยรวมในสาขาพลงังานและขนส่ง สาขากระบวนการอตุสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภณัฑ ์และสาขาการจดัการของเสียลดลง (ล้านตนัคารบ์อนไดออกไซด)์

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ลดลงอย่างน้อย รอ้ยละ 
๑๒ จากกรณีปกติ

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ลดลงอย่างน้อย รอ้ยละ 
๑๕ จากกรณีปกติ

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ลดลงอย่างน้อย รอ้ยละ 
๒๐ จากกรณีปกติ

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงอย่างน้อย รอ้ยละ 
๒๐ จากกรณีปกติ

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

การจดัการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทัง้
ร ะ บ บ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล เช่น ดา้นดนิ น ้า อากาศ ป่าไม ้สตัว์
ป่า และความหลากหลายทางชวีภาพกบัทุกภาคสว่นอยา่งเครง่ครดั

คณุภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าทะเล และแหล่งน ้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกบัประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นท่ีเป้าหมายทัง้หมด)

(ปี ๖๑ - ๖๕)
รอ้ยละ ๓๕ 
ของพืน้ที่
เป้าหมาย

(ปี ๖๖ - ๗๐)
รอ้ยละ ๙๐ 

ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

(ปี ๗๑ - ๗๕)
รอ้ยละ ๙๐ 
ของพืน้ที่
เป้าหมาย

(ปี ๗๖ - ๘๐)
รอ้ยละ ๙๐ 

ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

คณุภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดินและแหล่งน ้าทะเลมีคณุภาพ
เหมาะสมกบัประเภทการใช้ประโยชน์

คณุภาพอากาศ เสียง และความสัน่สะเทือนอยู่ในเกณฑม์าตรฐานประเทศไทย 
(รอ้ยละของพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้หมด)

(ปี ๖๑ - ๖๕)
รอ้ยละ ๓๕ 

ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

(ปี ๖๖ - ๗๐)
รอ้ยละ ๙๐ 

ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

(ปี ๗๑ - ๗๕)
รอ้ยละ ๙๐ 

ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

(ปี ๗๖ - ๘๐)
รอ้ยละ ๙๐ 

ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

คณุภาพอากาศ เสียง และความสัน่สะเทือนอยู่ระดบัมาตรฐานของประเทศไทย

ดชันีประสิทธิภาพการจดัการขยะ 

(ปี ๖๑ - ๖๕)
๐.๗๔

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๐.๘๑

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๐.๘๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๐.๙๕

การจดัการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอนัตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและกากอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึน้

การยกระดบักระบวนทศัน์ด้านทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ สง่เสรมิคุณลกัษณะและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธปิไตยสิง่แวดลอ้ม

ดชันีการตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อม

(ปี ๖๑ - ๖๕)
รอ้ยละ ๒๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
รอ้ยละ ๒๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
รอ้ยละ ๒๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
รอ้ยละ ๒๐

คนไทยมีคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด้์านส่ิงแวดล้อมและคณุภาพชีวิตท่ีดี
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สถานการณ์

19. ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ
๑. ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศมีจ านวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๒. ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆมีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

เป้าหมาย ๑. ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิ่มขึ้น

๒. ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า
๓. แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจดัการน้ําทัง้ระบบ จึงมุง่เน้นการกําหนดเป้าหมาย และ
แนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ําทัง้ระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเร่ืองการจัดการและการใช้น้ํา
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้ 

การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ด้วยการเพิ่มระดับความ
มั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้ําสะอาดและการดูแลระบบน้ําในชุมชนชนบท 
เพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ แม่น้ําคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และ
พัฒนาพื้นที่ริมลําน้ําหลัก  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว เพิ่มระดับการฟื้นตัวจากพิบัติภัยด้านน้ําและลด
ความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ําเทียบจากกรณีปกติ

ระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ

๕)

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิ่มขึ้น

เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ําในเขตเมอืงด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการออกแบบระบบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้ํา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมัน่คงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการการ
พัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ําแบบบูรณการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภาพจากการใช้น้ํา ๑๐ เท่า

ระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลํา
คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา มีการ
วางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมสี่วนร่วมใน
การบริหารการจดัการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ํา
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มี
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสําคัญของแม่น้ํา คู คลอง  

แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี 

มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

Y2 Y1

X
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕

๗๐๗๕๘๐๘๕๙๐๙๕๑๐๐

(๖๐ - ๖๕) (๖๖ - ๗๐) (๗๑ - ๗๕) (๗๖ - ๘๐)

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ร้อยละ

ช่วงปี

ที่มา: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิลั (องค์การมหาชน)

สถานการณ์

สถานการณ์

ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป้าหมาย

ช่วงปีอันดับ

การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐอํานวยความสะดวกประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้เกิด
จากการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมี
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้

งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

(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
ประเทศท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ

การปรับสมดุลภาครัฐ ให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล ให้สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองใน
พื้นท่ี ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อ
ก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน มีเป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสนิใจและการบริการท่ีเป็นเลิศ รวมท้ัง
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทํางานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

(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)
โครงการท้ังหมด

ที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด าเนินการบริการสาธารณะ

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๓๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๕

ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าแผนชุมชนสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Local Quality Management : LQM)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ระดับ ๒

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ระดับ ๓

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ระดับ ๔

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ระดับ ๕

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเป็นคน
เก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยกําหนด
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้ 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๕

X

Y1Y2
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21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์

ที่มา: องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย

อันดั

บ

ปี

อันดับท่ี ๗๘
(๓.๕ คะแนน)

อันดับท่ี ๘๐
(๓.๔ คะแนน)

อันดับท่ี ๘๘
(๓๗ คะแนน)

อันดับท่ี ๑๐๒
(๓๕ คะแนน)

อันดับท่ี ๘๕
(๓๘ คะแนน)

อันดับท่ี ๗๖
(๓๘ คะแนน)

อันดับท่ี ๑๐๑
(๓๕ คะแนน)

อันดับท่ี  ๖
(๓๗ คะแนน)

๙๖
(ไม่ต่ํากว่า ๓๗ 

คะแนน)

๕๔
(ไม่ต่ํากว่า ๕๐ 

คะแนน)

๔๓
(ไม่ต่ํากว่า ๕๗ 

คะแนน)

๓๒
(ไม่ต่ํากว่า ๖๒ 

คะแนน)

๒๐
(ไม่ต่ํากว่า ๗๓ 

คะแนน)

อันดับ

ช่วงปี

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการ
พัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท้ังทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนท่ัวไป เน้น
การสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซือ่สัตย์สุจริต

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๖๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๖๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘๐

(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

( ๙๐ คะแนนขึ้นไป)

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ลดลงร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ลดลงร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๘๐

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
(จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเร่ืองวินัย (ทุจริต) )

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ลดลงร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ลดลงร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๘๐

(จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๑๐
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๕๐
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๗๐
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๘๐

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
(ปี ๖๑ – ๖๕)

ลดลงร้อยละ ๒๕
(ปี ๖๖ – ๗๐)

ลดลงร้อยละ ๕๐
(ปี ๗๑ – ๗๕)

ลดลงร้อยละ ๘๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

ลดลงร้อยละ ๙๐

การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ท้ังใน
ขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดําเนินการทางคดี การยึด/
อายัดทรัพย์สินของผู้กระทําความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทําความผิด 
ท้ังทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรา
กฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่
ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ี
สนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกวา่
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่เกินร้อยละ 

๒๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่เกินร้อยละ 

๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่เกินร้อยละ 

๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ 

๑๐

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดทีุจริตถูกฟ้องกลับ

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ไม่เกินร้อยละ 

๔ 
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ไม่เกินร้อยละ 

๓ 
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ไม่เกินร้อยละ 

๒ 
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ไม่เกินร้อยละ 

๑ 
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง

Y1Y2

X
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22. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สถานการณ์

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

t0.57

t0.57

t0.53
t0.52 t0.52

t0.51
t0.50

0

50

100

t0.46

t0.48

t0.50

t0.52

t0.54

t0.56

t0.58

๕๓ ๕๔ (๕๕ - ๕๖) ๕๗ ๕๘ ๕ (๖๐ - ๖๑)

คะ
แน

น

ปี

ดัชนีนิติธรรมของประเทศไทย

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

อัน
ดับ

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมาย

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

๒. การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ช่วงปี

* กําหนดดัชนีนิติธรรมใน ๔ ปัจจัย ได้แก่ ๑.. การจํากัดอํานาจรัฐ   ๒. รัฐบาลโปร่งใส ๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน ๔. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง

การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่
จําเป็นและสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากนํา เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกฎหมายทุกลําดับช้ันให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็น
เอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนํากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไก
สําคัญที่จะนํากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ําและความไม่เท่าเทียม
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

ท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
(ปี ๖๑ –๖๕)

ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมายทั้งหมด

(ปี ๖๖ –๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมายทั้งหมด

(ปี ๗๑ –๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐ 

(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

(ปี ๗๖ –๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐ 

(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

ร้อยละจ านวนคดี/ เรื่องร้องเรยีนที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย
(ปี ๖๑ –

๖๕)
-

(ปี ๖๖ –
๗๐)

-

(ปี ๗๑ – ๗๕)
คดีท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคุ้มครองผู้บริโภค  
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
คดีท่ีเกี่ยวกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผู้บริโภค  
การจ้างแรงงานที่ไม่ 
เป็นธรรม และการ 
ผูกขาดทางการค้า 
ลดลงร้อยละ ๗๕ 

การปฏิบัติตามและการบังคับใชก้ฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อจ านวนกฎหมาย

(ปี ๖๑ –๖๕)
ร้อยละ ๕๐ 
ของกฎหมาย

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมาย

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมาย

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)

รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๘๕

ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๗๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๙๗

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

จ านวน/ ระดับของมาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ในการทบทวนความจ าเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอํานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมให้ดําเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถ
จัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอ านวยความยตุิธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลอืกปฏบิัติ

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอน ในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๗๕ 
ของจํานวน

ขั้นตอนที่สําคัญ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจํานวน

ขั้นตอนที่สําคัญ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๐ 

ของจํานวนขั้นตอน
ทั้งหมด

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจํานวน

ขั้นตอนทั้งหมด

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๑๐๐ 
(มาตรการเพื่อ
คุ้มครองหรือ
อํานวยความ

สะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุคน

พิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
กระบวนการ
ยุติธรรม)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 
(มาตรการสําคัญ

ที่รัฐกําหนดขึ้น เพ่ือ
ขจัดการเลือก

ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ธรรมใน 

กระบวนการ
ยุติธรรม)  

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐ 

(มาตรการที่สําคัญ
ทีร่ัฐกําหนดขึ้น

เพ่ือขจัดการเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ธรรมในการอํานวย

ความยุติธรรม)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐ 
(มาตรการที่รัฐ
กําหนดขึ้นเพ่ือ

ขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคล

สามารถ
ใช้สิทธิ หรือ
เสรีภาพใน 

กระบวนการ
ยุติธรรมได้ 

เช่นเดียวกับบุคคล
อ่ืน)

X
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23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สถานการณ์

เป้าหมาย

๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดา้น
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น

๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

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

ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น
จ านวนวสิาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสดัสว่นของรายได้จากผลติภัณฑ์นวตักรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น

(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้น ๓ เท่าจากปีฐาน

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้น ๕ เท่าจากปีฐาน

การวิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทกุกลุม่ในทกุด้าน เพื่อรองรับกระแสโลกาภวิัตน์ของวัฒนธรรม
โลกที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐให้เข้ากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสมัฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

-
(ปี ๖๖ – ๗๐)

-
(ปี ๗๑ – ๗๕)

-
(ปี ๗๖ – ๘๐)

-

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีเป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ํา 
และทางทะเล รวมท้ังการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น
สัดส่วนสทิธิบัตรอนุสทิธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 

ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
(ปี ๖๑ – ๖๕)

จัดทําฐานข้อมูลและมีข้อมูล
ปีฐาน เกี่ยวกับสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
ฐานขีวภาพ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ 

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

(ปี ๗๑ – ๗๕)
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ 

เพิ่มขึ้น ๒ เท่า

(ปี ๗๖ – ๘๐)
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ 

เพิ่มขึ้น ๓ เท่า

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการสะสมองค์ความรู้ การต่อ
ยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
นวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้
ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับ ๑ ใน ๒๐ 

ของประเทศท่ีก้าวหน้า
ในเอเชีย

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อันดับ ๑ ใน ๑๕ 
ของประเทศท่ี

ก้าวหน้าในเอเชีย

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับ ๑ ใน ๑๐ 
ของประเทศท่ี

ก้าวหน้าในเอเชีย

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับ ๑ ใน ๕ ของ
ประเทศท่ีก้าวหน้า

ในเอเชีย

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการ
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจยัและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ

โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

อัตราการของจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมยัใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมขึน้ประเทศ

(ปี ๖๑ – ๖๕)

ร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)

ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)

ร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๘๐

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

(ปี ๖๑ – ๖๕)

๗๐ ต่อ ๓๐
(ปี ๖๖ – ๗๐)

๗๕ ต่อ ๒๕
(ปี ๗๑ – ๗๕)

๘๐ ต่อ ๒๐
(ปี ๗๖ – ๘๐)

๘๐ ต่อ ๒๐

X
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

เรื่อง การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
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หน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ

ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
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Into the VUCA World … โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง

วิกฤติเศรษฐกิจโลก

ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น

สังคมสูงวัย

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเข้าสู่โลกดิจิทัล

โควิด-19 และโรคระบาด/
อุบัติใหม่อื่นๆ

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางสุขภาพ

งานในอนาคต
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

สงครามการค้า

การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจของโลก

กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีทางกายภาพขั้นสูง
เทคโนโลยีชีวภาพ

ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน

แนวคิดชาตินิยม

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

โครงการส าคัญปี 65
ของ 23 แผนแม่บทฯ 

(มติครม. 29 ก.ย. 63)

โครงการส าคัญ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

250
(ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

(Top Priorities) 

571

แนวทางที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยที่
เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 ประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1
แนวทางท่ีรองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues) 
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-192 โครงการเงินกู้ฯ

โครงการประจ าปี
งบประมาณปี 2564

โดยในห้วงปี 2561-2565 การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตยิังคงขับเคลื่อน
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นควบคู่ไปกับการด าเนินตามการแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
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หลักในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

เป้าประสงค์

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience”

“คนสามารถยังชพีอยูไ่ด้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และ มีการวางรากฐานเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่”

สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
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สาระส าคัญและหลักการของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

หลักในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
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แนวทางการพัฒนา

1.1 การส่งเสริมการจา้งงาน 

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก

ในภูมภิาคและเมืองรอง

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)1
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถ่ิน 

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

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ แรงงานนอกระบบ 
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
ผู้จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติดตาม ประเมินผล เพื่อสะท้อนปัญหา ปรับปรุง
กฎหมาย เพ่ือดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ  

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs
รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเคร่ืองมือทางการเงิน
ที่หลากหลาย

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการ
แข่ งขันที่ ไม่ เป็นธรรม รวมทั้ งบู รณการระหว่ า ง
หน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ลดต้นทุนในการ
ด าเนินธุรกิจของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐ รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs

สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่ 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง 
และเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยค านึ งถึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (Cluster) เพิ่มศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของท้องถ่ินในการก ากับดูแล และยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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แนวทางการพัฒนา
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยนืในระยะยาว (Future Growth)
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

ครบวงจร

2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่

2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร

2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น

คุณภาพ

2
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 

(Transform)
ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น 

ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร 

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ทั้ ง ร ะบบ  ให้ มุ่ ง เ น้ นที่ เ ชิ ง คุณภาพมากกว่ า 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ

เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว โดย
เชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่การ
ท่องเที่ยว 

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะในการ
สอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น

สร้ าง Market Platform ให้กลุ่ มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค
ได้โดยตรง 

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า 
โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ 

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมส าหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้ ง ระบบไปสู่ ยานยนต์สมัย ใหม่ที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
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แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ)์

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)

3.2 การขยายและพฒันา
ระบบประกันสังคม

3.3 การเสริมสรา้ง
ความมั่นคงทางสุขภาพ 

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอตุสาหกรรมและบริการเป้าหมายทีป่ระเทศไทยมโีอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

3
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 

(Transform)
ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ 
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยน 
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
และควบคุมคุณภาพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
บริบทตลาดแรงงาน และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนการสอน และการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึง
ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะ ทักษะดิจิทัล และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูประบบการผลิต
ก าลังคนทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้
เ ชื่ อ ม โย งกั น  และมี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น  ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบ
หลักประกันทางสังคมที่รองรับรูปแบบการท างานใน
อนาคต 

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้
เ หมา ะสมกั บ รู ป แบบตลาดแร ง ง านที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการบูรณาการ
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมี
สุขภาวะที่ดี

ศึกษาแนวทางด า เนินการปฏิ รูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง

แนวทางการพัฒนา

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 



nscr.nesdc.go.th 54มิถุนายน 2564

แนวทางการพัฒนา

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

4.5 การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา 

4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง           
และบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้      
และนวัตกรรม 

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล 

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

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ เช่น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบท ริเริ่มด าเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้ง
ระบบ พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรฐานทางภาษี ปรับโครงสร้าง
และวิธีปฏิบัติราชการให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานที่ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่เป็นพื้นฐาน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนา

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรม เพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากร

ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในพ้ืนที่ของตนเอง 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคม  ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา

ประเทศ

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อสง่เสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลส าเร็จ4

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนการปฏิรปูประเทศ และยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณฯ ปี 65

(ฉบับปรับปรุง)

* แผนการปฏิรูปฉบับเดิม
ด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)
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วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม 

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

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองท่ีดินและการแก้ปัญหาท่ีดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง

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

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวธิี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนก าลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอ านาจ 
การปกครองท้องถิ่น

การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ระบบอนุญาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย 
และการเข้าถึงกฎหมาย

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

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

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา หลักสูตร ตํารา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
การสอนแบบสื่อทางไกล

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการท่ีดี 
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย
ในการดํารงชีวิต

4

5
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หมายเหตุ  (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62  โดยมีระยะเวลาจัดท าแผนฯ 2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมต ิครม. วันที่ 30 มิ.ย. 63

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
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หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่ อ ให้การปฏิรูป
ป ร ะ เ ท ศ บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง)

1.

ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ช าติ ใ นกา รวา ง ร ะ เบี ยบ เ กี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก 
และสอง)

รายงานผลการติดตามการด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ฐานะส านักงานเลขานุการฯ ก าหนด (มาตรา25 วรรคแรก)

กรณีการด าเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้
ค าปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และด าเนินการตามที่
ตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา26)

2.

3.

4.
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ความเป็นมา

6 เมษายน 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

13 ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

18 เมษายน 2562
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 23 ประเด็น 

7 พฤษภาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

พระราชบัญญัตแิผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560

และก าหนดให้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไข 
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือ
เพราะเหตุ อื่ นใดให้คณะรั ฐมนตรีแจ้ ง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร็ว

ก าหนดให้แผนการปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มีเป้าหมาย 3 ประการ

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศฉบบัเดิม

โครงการและกิจกรรม
มีจ านวนมาก 

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock 

กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับแผน

ขาดความชัดเจน

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ทั้งนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน

ตัดกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) / 
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความส าคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย

ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62 

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ 
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
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ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรปูประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบรูณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญ 
(Big Rock) / ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน

ทบทวนกฎหมายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสําคัญ พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการเสนอกฎหมาย

ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 

พิจารณาความเห็นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
ชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย)

1
2
3
4
5
6

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ระยะเวลาการด าเนินการปรบัปรุงแผนการปฏริูปประเทศกระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงแผนการปฎิรูปประเทศ
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ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. การส่ ง เสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏิรูป

สถาบันพระปกเกล้า

ส านักงานปลดั
ส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน ป.ย.ป.

ส านักงาน กกต.

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุก
ระดับ โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม

- การผลักดันร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการท างานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน

- ศึกษาและจัดท าข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

- บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน
ข้อเสนอดังกล่าว

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดี การเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)

- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ

- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถน าเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ 

010102

200301
200302

210101

010102
010103

010102
010103

010103

1
ด้านการเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



nscr.nesdc.go.th 62มิถุนายน 2564

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

200101080102
1. ปรับเปลี่ยนรปูแบบการบริหารงานและ

การบริการภาครัฐไปสูร่ะบบดิจิทัล

2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง
 รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 

(Adhoc)
 การมอบอํานาจการจัดส่วนราชการ
 การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ

ส านักงาน ก.พ.ร.

 ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับบริการภาครัฐ 
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถใีหม่ (New 
Normal)

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

200501ส านักงาน ก.พ.

3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึง่คนเก่ง ดี 
และมคีวามสามารถอย่างคลอ่งตัวตาม
หลักคุณธรรม

 เปลี่ยนระบบการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

 ดําเนินการจัดทําเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของตําแหน่ง
ระดับสูงท่ีสําคัญ(Role Clarification) 

 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
 สํารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน
 พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางาน

ภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

200301
200302

150101

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดบัพื้นที่ 
โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน

 ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการทํางานท่ีเน้นการบูรณา
การ/เช่ือมโยงการทํางานของหน่วยงานในพื้นท่ี 

ส านักงาน ก.พ.ร.
 พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

ในจังหวัดท่ีมีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน 
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ทํางานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 

200101
200301
200501

5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน
 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพัน
 งบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว
 เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงาน

ตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง

กรมบัญชีกลาง
 กําหนดกลไกการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
 เพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์ 
 จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ

ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform) 
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน 

(Shared Application Enabling Services) 
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่   

(Big data)  ภาครัฐ และการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

200101

220101

2 สิ่งที่ประชาชนจะไดร้ับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ลดภาระและอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวติหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลีย่นโทษ

ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเปน็พินัย เพื่อลด

ผลกระทบตอ่สทิธิและเสรีภาพของประชาชน

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมหีน้าที่

ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบงัคับใช้กฎหมาย

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย

5. จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไวด้้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
- น าผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต 

จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็น
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน

- มีการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

- ด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดให้มีกลไกเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ

ส านักงาน ป.ย.ป.

ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ยุติธรรม

ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

220101

220101

220101
220102

220101
220103

3 สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

ด้านกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ด้านกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ได้รับความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1.  การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

3. การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 
และการสอบปากค าในการสอบสวน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

สภาทนายความ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์

ส านักงานศาลยุติธรรม 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

- ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจทั่วประเทศ
- พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
- เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล

การด าเนินโครงการ
- สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ

- จัดท าระบบการปล่อยช่ัวคราว
- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

และพัฒนาระบบก ากับดูแล
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ติดตามและประเมิน

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยี 
และประกาศให้สาธารณชนทราบ

- ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมิน

220102
220201

220201

220201

220201

220201

- ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

- จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ 

และติดตามประเมินผล 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั4 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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เพื่อเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน 3 ล้านราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสงู 

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลงั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
- ปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจ าหน่าย
- ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม 
- พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร 
- พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร 
- สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
- ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จาก

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
- เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

ก.เกษตรและสหกรณ์ 

ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา

สสว.

- เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model 
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- ส่งเสริมด้านที่พัก 
- เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- สนับสนุนการท่องเทีย่วเรือส าราญทางน้ า 

- พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
- ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ
- อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ 

- ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผู้ประกอบการ
- ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
- สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการ
- สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

ก.พาณิชย์

ก.การอุดมศึกษาฯ

ด้านเศรษฐกิจ

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

040101 

030301
030401
030501
030502
030601

160201

040201

050101
050102
050301

050302
050303
050401

080101
080302

230301

090102
090202
090302

190202
190203

220102

200101

110401

- ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs 
- ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
- พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
- เพ่ิมสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs 
- พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

5
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ ให้ ได้ตาม
เป้าหมาย

2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด

3. การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ก.มหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

- การจัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

- หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพ่ิมและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกบัการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ

รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ

- เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ า

ระดับชุมชนหรือระดับต าบล
- จัดการน้ าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด าริ บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า 

และพลังงานอย่างบูรณาการ 
- ถอดรูปแบบความส าเร็จจากการท างานเพ่ือปรับปรุงเชิงนโยบาย

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ

- เพ่ิมกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือการป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต

ควบคุมมลพิษ 
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด
- ก าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

180102
180501

180201 220101

180401

190101
190202
190103

180301
180501

040101

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ก.มหาดไทย

สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

6
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านสาธารณสุข
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ

2.   การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล

ที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

ก.สาธารณสุข 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

- พัฒนาสถานที่ท างานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

- การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
- พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
- พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล 
- ขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ
- การจัดท าแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว 
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

ก.สาธารณสุข 

ก.สาธารณสุข 
- ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
- พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
- พัฒนาและเร่ิมใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
- ขับเคลื่อนการด าเนินการทั่วประเทศ
- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินงาน

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง
- จัดท า “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

ของประเทศไทย

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ก.สาธารณสุข 
- ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ

ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ

130101
130401

110501

170101
170201

130101
130401
130501

200302150101

7 สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกและ
การจัดการ Fake News

2. การก ากับดูแลสื่อออนไลน์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล

- การด าเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับการก ากับ เฝ้าระวัง Fake News
- น าระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการด าเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake 

News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก

- ปฏิรูปการก ากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพ่ิมขึ้น 
- ก าหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ

รับผิดชอบต่อการผลิตและก ากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ 
- ก าหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็น

ตัวชี้วัดหนึ่งที่น ามาประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด และเป็นธรรม

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

010201
010301

200101
200401

100301010301 200301

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ก.การอุดมศึกษาฯ

- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา , ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยด าเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา , จัดท าเนื้อหาของ
สื่อส าหรับเผยแพร่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

- การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

- การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

010201
100301

120101

8

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวยัเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

2 .  ผลักดัน ให้มี ฐานข้อมูลทางสั งคมและคลั ง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

4. การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

110501

110101

170201

150101

160202

ก.การคลัง

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพื่อให้แรงงาน   
ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ 

- ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่วมกันศึกษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax) 

- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว 

- วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล 
- ออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ก.มหาดไทย

ก.การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

- ปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย่ืนค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ 

- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ข้ึนทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง

ก.มหาดไทย - จัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน  

- น าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจ าเป็น
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน

รูปแบบที่เหมาะสม
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพ่ือเสนอรัฐบาล

ด้านสังคม

ส านักงาน คกก.
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการจัดสรรสวัสดิการ และได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

9 สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ด้านพลังงาน
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

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

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

200101

200101

070201
070202

070201
070202

070201
070202
070203
070204

ก.พลังงาน

ก.พลังงาน

สกพอ.

ก.พลังงาน

ก.พลังงาน

- จัดตั้งเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือด าเนินการอนุมัติอนญุาตแบบเบ็ดเสร็จ

- ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48  กฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน

- ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ

ไฟฟ้า
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 

- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)

- จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถด าเนินการได้ทันที
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

- ก าหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะด าเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต 

- จัดท าแนวทางและข้ันตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

- การด าเนินการกิจกรรมน าร่อง/ด าเนินการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
- การด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

10 สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั

070201
070202

070201
070202

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต 

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต 

2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์

5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่

สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

ส านักงาน ป.ป.ช.

ส านักงาน ป.ป.ช.

ส านักงาน ป.ป.ท.

ส านักงาน ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข

- ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก 

- ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน 

สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ 
- ก าหนดแนวทางและการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
- การติดตามประเมินผล เพื่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
- มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล
- จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม
- เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล
- จัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
- จัดท าและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คณะรัฐมนตรมีมีตใิห้ทุกหน่วยงานท่ีมีโครงการเข้าตามเกณฑก์ าหนด จะต้องด าเนินการ

ประเมินความเสีย่งตอ่การทุจรติรายโครงการ
- หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ตามมาตรการบริหารจดัการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ
(eMENSCR)

210101
210102

210102

210102
210201

210102
210201

210102

11 สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ด้านการศึกษา

12 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

110201

120101

110401
110402

1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21

3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู    
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ก.ศึกษาธิการ

ก.อุดมศึกษาฯ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

- ปรับหลักสูตร 
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน 
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย

อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

110401
110501

150201

110301
110402

4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ 
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ 
จ้างงานและการสร้างงาน

ก.ศึกษาธิการ
- จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ

คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน

และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
- ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ

120101

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

ก.อุดมศึกษาฯ

- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา
- ติดตามและประเมินผล 

120101

สิ่งที่ประชาชนจะไดร้ับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวฒันธรรมแบบบูรณาการ 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
- พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาให้ออกมาเป็น

คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต

สื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง

100101
100301

050101
050102

010102

- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน

ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ 
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ 
- ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ

ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

- ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 
- การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน

และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค 

130101
130201
140101 140201
140301

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

160101
160201

110101

ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลงัคน
ของประเทศแบบบรูณาการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce 

Ecosystem 
- การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 170101 200401

5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ

- พัฒนาทักษะดจิทิลั (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
- พัฒนาก าลังคนภาครัฐ
- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดบัสากลทีม่ีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ 

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
- พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย 
- พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
- จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนทีม่ีความสามารถสูงของประเทศ 
- พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุน้เศรษฐกจินอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได ้การระดมทนุ 

การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่ 
- พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ใหก้บัครอบครัวลูกหลานที่มีศักยภาพในชุมชน 
- การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

080101
080202

110301
110401
110501

120101 200501

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

13 สิ่งที่ประชาชนจะไดร้ับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
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ด าเนินงานกิจกรรม 
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock

1

การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ

2 3 4 5 6

* ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)*

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock”

7 ธ.ค.63
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

พ.ค.64

จัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ม.ค. - มี.ค. 64
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คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ1

เป้าหมายย่อย2
ระยะเวลา
ที่แล้วเสร็จ3

โครงการและ
การด าเนินงาน

ที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายของ

กิจกรรม 
Big Rock 

4

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว 
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 นับจากนี้ไปอีก 2 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

กิจกรรมของแผนเดิม
ด าเนินงานคู่ขนานกับ
กิจกรรม Big Rock

เป็นกรอบแนวทางเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้เห็นถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock ไปจนถึงบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 
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กระบวนการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

2563 2564

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน กรกฎาคม - กันยายนมิถุนายนพฤษภาคม ตุลาคม - ธันวาคม

8 ธ.ค. 63 เสนอ ครม. พิจารณาขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
จัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อใช้เป็น
แผนปฏิบัติการในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการฯแต่ละด้านพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่หน่วยงาน
เจ้าภาพเสนอ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ครม. มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64

รายงานความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ เม.ย. – มิ.ย.64

รายงานความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ก.ค. – ก.ย.64

รายงานความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ต.ค. – ธ.ค.64

การรายงานความคืบหน้า จะเป็นการรายงานตามกิจกรรม Big Rock ของแต่ละประเด็นปฏิรูป 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64

*

ส่งกลับมายัง
ส านักงานฯ
เมื่อวันที่ 

15 มกราคม 2564

น าเสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

พิจารณา
22 กุมภาพันธ์ 2564 

น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี

พิจารณาสั่งการ
ต่อไป

คณะกรรมการ
ปฏิรูประเทศ

แต่ละด้านเห็นชอบ
ภายในเดือน

มกราคม 2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ระบุรายละเอียดในแผน

ขับเคลื่อนฯ
1 2 3 4

ส านักงานฯ จะน า
ข้อมูลรายละเอียด

ของแผนขับเคลื่อนฯ 
เข้าสู่ระบบ 
eMENSCR 

หน่วยงานบันทึกข้อมูล
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ภายใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม 
Big Rock

หน่วยงาน
รายงานผลทุก
สิ้นไตรมาส

รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินงานตาม

แผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 

270 ของ รธน. 

18 พฤษภาคม 2564

* หน่วยงานอัพเดทข้อมูล วันที่ 15 พ.ค. 64

จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการฯ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านกิจกรรม Big Rock ต่อไป

7 ธ.ค. 63

ในท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบในหลัก
การแผนขับเคลื่อนแผน Big Rock22 ก.พ. 64

แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)
ประกาศในราชกิจจาฯ25 ก.พ. 64

28-29
มิ.ย.64

รายงานความคืบหน้า ม.270 รอบ ต.ค. – ธ.ค. 63 ต่อ
วุฒิสภาเพื่อทราบ

• อยู่ระหว่างรายงานความคืบหน้า ม.270
รอบ ต.ค. – ธ.ค. 63 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ

• จัดท ารายงานความคืหน้าฯ รอบ เม.ย.-มิ.ย. 64
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0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 0404 ปฏิรูประบบการปล่อย
ชั่วคราว

0405 การบันทึกภาพและเสียงในการ
ตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวน

12
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

2
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ า
สถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ

0401 การให้ประชาชนสามารถตดิตาม
ความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

BR
กระบวนการ

ยุติธรรม
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

สภา
ทนายความฯ

ส านักงาน
ศาลยุติธรรม

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ

0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

0104 การส่งเสริมการ
พัฒนาพรรคการเมือง

0105 การปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือ
การปฏิรูปประเทศ

0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาท่ี
ไม่ใช่ความผิดรา้ยแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมาย

0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อ
รวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันไว้
ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งาน

BR
การเมือง 14สถาบัน

พระปกเกล้า
ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน 
ป.ย.ป.

ส านักงาน 
กกต.

สถาบัน
พระปกเกล้าหน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

19
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

30
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

BR 0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน
ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

0203 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐสู่ระบบเปิดเพ่ือให้ได้มาและรักษา
ไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม

0204 สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพื้นที่ 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

กระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ส านักงาน 
ก.พ.ร.

ส านักงาน
ก.พ.

ส านักงาน
ก.พ.ร.

กรม
บัญชีกลาง

0303 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

0301 มีกลไกยกเลิกหรอืแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรอื
การประกอบอาชีพของประชาชน

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

2
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

1
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

ส านักงาน 
ป.ย.ป.

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

กระทรวง
ยุติธรรม

ส านักงาน
เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

04

01

02

BR
กฎหมาย

03

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
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BR
เศรษฐกิจ 3

หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ

10
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

17
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

20
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

15
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

2
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

13
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

BR

13
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

15
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

14
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

BR
สาธารณสุข

10
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

9-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

12
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

กระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

0501 การสร้างเกษตรมลูค่าสูง 
(High Value Added)

0502 การส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง

0503 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการ    
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ
การลงทุนของไทยใน(Regional
Trading/ Investment Center) 

0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

กระทรวง
พาณิชย์

กระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0601 เพิ่มและพัฒนาพ้ืนท่ี
ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล 
และชายฝั่งรายจังหวัด 

0603 การบริหารจดัการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด 

กระทรวง
ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
มหาดไทย 

(กรมการปกครอง)

กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุข  รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

0702 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน 
และผู้ป่วย 

0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ     
ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่ 
บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

0704 การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้
มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ 
เป็นธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี
ระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค)

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมอนามัย)

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค)

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

กระทรวง
สาธารณสุข

0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร    
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการจัดการ Fake News

0802 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

กระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

กระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR
สื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR
สังคม 3 กระทรวง

มหาดไทยหน่วยงานร่วม
ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

9
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้าหลักประกัน 
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพ่ือให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

0903 การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ 
เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ
และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึง

0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชน
เมืองจัดการตนเอง

0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่
รัฐจัดให้กับประชาชน

กระทรวง
การคลัง

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

นโยบายที่ดนิแห่งชาติ 

กระทรวง
มหาดไทย

05

06

07

08

09

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
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1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ                 
One-Stop-Service ด้าน
กิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง

1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

1003 การใช้มาตรการบริษัทจัด       
การพลังงาน (ESCO)
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

1004 การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ 4 
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบหมุนเวียน
และสร้างฐานทางเศรษษกิจใหม่  
(New S-Curve)

1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน

1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21

1204  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน

1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ
ระบบธรรมาภิบาลของ   
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทย ออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่าง
ยั่งยืน

BR
พลังงาน

10
3กระทรวง

พลังงาน หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ

1
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

11
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ  

BR 1101  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต

1102  การพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ

1103 การพัฒนากระบวนการ  
ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

1104 การพัฒนาระบบราชการ
ไทยให้โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์

1105  การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่

ส านักงาน 
ป.ป.ช.

ส านักงาน
ป.ป.ช.

ส านักงาน
ป.ป.ช.

9
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

16
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

13
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

25
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

16
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1201  การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตัง้แต่ระดบั
ปฐมวัย

BR12
การศึกษา กองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทาง
การศึกษา

กระทรวง
พลังงาน

กระทรวง
พลังงาน

กระทรวง
พลังงาน

ส านักงานคณะกรรม
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน)
ส านักงาน

ป.ป.ช.

1302  การพัฒนาการเรียนรู้และ
เศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ

1304 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ

1305 การบริหารจัดการศกัยภาพ  
บุคลากรของประเทศ

7
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

12
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

16
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

11
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา

1301  การส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม
ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครฐัและ
เอกชนในการขับเคลื่อน

BR13
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวง
วัฒนธรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรมฯ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศสศช. ในส านักงานฐานะเลขานุการฯ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

การจัดล าดับความส าคัญ
โครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock

มีความส าคัญ
เร่งด่วนที่สุด 

หากไม่ด าเนินการ
จะท าให้การปฏิรูปประเทศ
ไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด

มีความจ าเป็น
เร่งด่วน

มีความจ าเป็น

1 2 3
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การติดตามและประเมินผล
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

พัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อรองรับส่วนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ        รายงานความคืบหน้าโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก           รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock
คกก./สส./สว./ ผู้เกี่ยวข้อง           เรียกดูรายงานสรุปผลความคืบหน้าได้จากระบบ

แผนขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

• หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมาย
ย่อย (MS) ทุกสิ้นไตรมาสผา่นระบบ 
eMENSCR

• หน่วยงานร่วมด าเนินการ
ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/
การด าเนินงาน (M6) ทุกสิ้นไตรมาส
ผ่านระบบ eMENSCR

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานความ
คืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน กระบวนการการติดตามและประเมินผล
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ความม่ันคง สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 

การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความม่ันคง การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม

ล้ าในสังคม

การเสริมสร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่พิเศษ 

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2565
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2566

▪ เป็นแผนหลักระดับชาติ
เพียงแผนเดียว

▪ ครอบคลุมประเดน็การพัฒนา
ในทุกมิติอย่างรอบด้าน

▪ เป็นกลไกหลักในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
ร่วมกับแผนระดับ 2 ฉบับอื่น

▪ มีบทบาทในการระบุ
ทิศทางการพัฒนาที่ประเทศ
ควรมุ่งเน้น ในระยะ 5 ปี

▪ ก าหนดเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา
ชี้ชัดและจ าเพาะเจาะจง

2570

ยุทธศาสตร์ชาต ิ(2561-2580)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12

แผนระดับตา่ง ๆ ของประเทศ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิรูปฯ แผนม่ันคงฯ

แผนฯ 13

ความแตกต่างระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาครัฐสมรรถนะสูง

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และความคุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม

พื้นที่และเมืองมีความเจริญ
ทันสมัย และน่าอยู่

SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

1

2

3

4

6
5

1
0

1
1

1
3

1
2

9

8

7

ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน

สังคม
แห่งโอกาส

เศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า

สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง

และความ
เสมอภาค

ปัจจัย
สนับสนุน

การพลิกโฉม
ประเทศ

13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย 

มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก”“วิสัยทัศน์” 
นโยบายที ่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

นโยบายที ่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ

นโยบายที ่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายที ่4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน

นโยบายที ่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

นโยบายที ่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที ่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

นโยบายที ่8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมัน่คงภายใน

นโยบายที ่9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบายที ่10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นโยบายที ่11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที ่12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติเพื่อเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของชาติ

นโยบายที ่14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

นโยบายที ่15 : พัฒนาระบบงานขา่วกรองให้มปีระสทิธิภาพ
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• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ ในแต่ละปี

ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ 
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ

• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน

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

ในช่วง 5 ปี ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ไม่ใช่งบประมาณ

สรุปความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

Y

Zแผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

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

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  
• มี ผลผู กพั นกั บหน่ วยง านของรั ฐที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เ ป็ น ไปตามนั้ น รวมทั้ ง 

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

• ในกระบวนการจั ดทํ า ไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงาน เจ้ าภาพ และการก าหนดโครงการ
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพ่ือเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมท้ัง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

แผนปฏิบัติการด้าน...

• จัดท าตามความจ าเป็น
- กรณีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน.... 
- กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติ จะต้องมีความจ าเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิด   

ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

ไม่ต้องน าเข้า ครม.

• มี กม.ให้น าเข้า ครม.
• ไม่มี กม. แต่มีความจ าเป็นต้อง

น าเข้า ครม. พิจารณา
• ไม่มีความจ าเป็นต้องน าเข้า 

ครม. พิจารณา

หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”

แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม 
จะน าเข้าสู่

เพื่อใช้ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

eMENSCR
แผนระดับ 3

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค 
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดท าขึ้นมาก่อนนี้ และ (2) สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ครม. มีมติ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมอบหมายส านักงานฯ พิจารณา
ก ากับการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดระดับ
ของแผนทั้ง 3 ระดับอย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้

มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560 มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562

การถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 แผนปฏิบัติการด้าน... 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

ความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏบิัติการด้าน… 

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue based) ที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ทีจ่ัดท าขึ้น
ตามที่กฎหมายก าหนด และในกรณีที่ ไม่มีกฎหมายบัญญัติ ให้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
ดังกล่าว

ครม. มีมติ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

แผนระดับที่ 2 : 
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาฯ แผนความมั่นคง

เป็นกรอบแนวทางการขับเคล่ือน
ประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 3
เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการด้าน... 
แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี และรายปี

ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา

ถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติ

ความเป็นมา
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

1. ทุกแผน ยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผน
ระดับที่ 2) ให้ถือเป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด 

2. แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ แผนปฏิบัติราชการ (แผนหน่วยงาน) 
และแผนปฏิบัติการ (ประเด็นร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน) โดยต้องมีลักษณะ
เป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม

3. แผนระดับที่ 3 ต้องมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น หากไม่มีกฎหมาย (โดยให้
ถือ พ.ร.ฎ. เป็นล าดับศักดิ์กฎหมายขั้นต่ าสุด) ให้จัดท าแผน ต้องมี
เหตุผลความจ าเป็นจึงจะจัดท าเป็นแผนระดับที่ 3

4. แผนระดับที่ 3 ทุกแผนถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าสู่การพิจารณา/
ทราบของคณะรัฐมนตรี ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์แผนของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ไม่มีข้อยกเว้น) 

5. ประเด็นแผนปฏิบัติการด้าน... แต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ้ าซ้อน (มีหลาย
แผนจากหลายหน่วยงานในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการ
ทบทวนกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผน และจัดให้มีการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้มีการจัดท าแผน เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติ
การเดียว

6. แผนปฏิบัติการให้มีเพียงระดับเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ
คณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่แผนปฏิบัติราชการของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าแผนย่อยของแผนปฏิบัติการภายหลังจากที่แผนปฏิบัติการได้รับการ
ประกาศใช้ หน่วยงานไม่จ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ 
ยกเว้นแต่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าเสนอ

7. สาระของแผนระดับที่ 3 จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามที่
ส านักงานฯ ก าหนด โดยจะต้องสรุปแผนตามแบบฟอร์มและรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดในคู่มือนี้ และส่งมาพร้อมกับแผนฯ ด้วย 

8. ช่วงเวลาของแผนระดับที่ 3 ต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับห้วงเวลา
ของแผนแม่บทฯ หรือ (หากจ าเป็น) มีห้วงเวลาอื่นได้แต่ต้องคร่อมกับ
ห้วงเวลาแต่ละช่วงของแผนแม่บทฯ (2565 2570 2575 และ 2580) 

9. การเสนอแผนปฏิบัติการสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงานฯ จะต้อง
ด าเนินการในลักษณะการน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/ทราบที่ก าหนดโดย
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนเข้าสู่กระบวนการฯ 

10. แผนระดับที่ 3 ทุกแผนเมื่อประกาศใช้แล้วต้องน าเข้าระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หลักการของแผนปฏิบัติการด้าน...
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 

ยึดหลักการตามมติ 
ครม. 4 ธ.ค. 60 และ
วันที่ 3 ธ.ค. 62 

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

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมี
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ระยะ 5 ปีและรายปี 

หลักการการจดัท าแผนปฏบิัตกิารดา้น… 1.
ก าหนดให้มีแผน 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอื่นใดที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ
นอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด 

ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (action plan)
ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนด ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… 
เพื่อไม่ให้มีจ านวนแผนที่มากเกินความจ าเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น

เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ) 

ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ

กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือ 
ทราบ แผนก่อนการประกาศใช้แผน

กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
หรือ ทราบ แผนก่อนการประกาศใช้

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้น...2.
ด าเนินการจัดท าแผนตามกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 
พร้อมทั้งเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือ เพื่อทราบ ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย 

กรณีที่เป็นการด าเนินการ
จัดท าแผนผ่านกลไก
ทางบริหาร

อาทิ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 
มติคณะกรรมการระดับชาติ และอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

หน่วยงานพิจารณาเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผน โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยหน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ (1) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา หรือ ทราบ ให้หน่วยงานจัดท าแผนและเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณา
กลั่นกรองตามขั้นตอนที่ส านักงานฯ ก าหนด (2) หากไม่มีความจ าเป็นในการน าเสนอ ครม. ให้ด าเนินการประกาศใช้แผนฯ และหน่วยงานน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR
ต่อไป โดยแผนต้องมีเนื้อหาตามรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความจ าเป็นใน
การเสนอคณะรัฐมนตรีของส านักงานฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดท า พบว่ามี
กฎหมาย/มีความจ าเป็นต้องจัดท าและ
น าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ห ร ือ  ท ร า บ  ห น ่ว ย ง า น ส า ม า ร ถ
ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณี
มี กฎหมายก าหนดให้ จั ดท าและ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบแผนก่อนการ
ประกาศใช้

กรณีจ าเป็นต้องจัดท าแผน แต่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอแผนต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณา/ทราบ ให้
ด าเนินการจดัท าแผน โดยมีสาระส าคญัของแผนอย่างน้อยตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัการด้าน… 
ตามท่ีส านักงานฯ ก าหนด และเสนอแผนให้คณะกรรมการระดบัชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมติัแผน
พิจารณา และเมื่อแผนได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการระดบัชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมติัแผน
แล้ว พบว่า
•จ าเป็นต้องเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบ ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนเช่นเดียวกับกรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เสนอแผนต่อคณะรฐัมนตรีพิจารณา/ทราบ ก่อนการประกาศใช้แผน
•ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอต่อคณะรฐัมนตรี ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าแผนในระบบ eMENSCR
•ไม่มีความจ าเป็นต้องจดัท าแผน ให้คณะกรรมการระดบัชาติหรือผูมี้อ านาจในการอนุมติัแผนพิจารณาแจ้ง
หน่วยงานจดัท าแผน
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… สาระส าคญัของแผนปฏิบัตกิารดา้น… 

เนื้อหา
ของแผน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
ของแผน

3.
ชื่อ

ของแผน

ให้หน่วยงานด าเนินการ
จั ด ท า แ ผ น โ ด ย มี
ส า ร ะ ส า คั ญ ต า ม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานฯ 
ก าหนด

ควรมีกรอบระยะเวลาที่
สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของแผนแม่บทฯ โดยให้
ก าหนดช่วงเวลาสิ้นสุด
ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ด้าน... ตรงกับช่วงปีของ
การก าหนดค่าเป้าหมาย
ในการบรรลุ ไว้ทุ ก  ๆ 
5 ปี  ได้ แก่  ปี  2565 , 
2570, 2575 และ 2580

แผนปฏิบัติการด้าน
...ทุกแผน หากไม่มี
บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง
กฎหมายก าหนดชื่อ
ไว้อย่างชัดเจน ต้อง
ก าหนดชื่อแผนฯ ว่า 
“แผนปฏิบัติการด้าน
... (พ.ศ. ....-....)” 

4. กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้

ทุกหน่วยงานโดยกองแผนหรอืกองที่ได้รับมอบหมาย น าเข้า
แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ประกาศใช้แล้วในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือ
สถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผน
ระดับที่ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ดท าแผนปฏิบั ติ การด้ าน…. 
ด า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น / ป รั บ ป รุ ง
แผนปฏิบัติการด้าน... ให้สอดคล้องกับ
แผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2

1. แผนปฏิบัติการด้าน… 
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี
3. แผนอื่น ๆ หมายถึงแผนระดับ 3 อื่น ๆ 

ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุใหใ้ช้ชื่อนั้น ๆ
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR

ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรือแผนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แผนส าหรับด าเนินการต่าง ๆ ภายในหน่วยงานโดยหน่วยงานไม่
ต้องส่งมาให้สํานักงานฯ รวมท้ังไม่ต้องนําเข้าระบบ eMENSCR
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

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

ทั้งนี้ “คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนระดับที่  3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... ” คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยส านักงานฯ 
ได้ แจ้ ง เ วี ยนผ่ าน ไลน์  @nscr และ เว็ บ ไซต์
http://nscr.nesdc.go.th

*

QR CODE เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
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แผนแม่บทฯ 
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีติการเรยีนรู้
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ประเด็นน าเสนอ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
3. การจัดท าโครงการ (XYZ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
5. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ
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การท างานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

การด าเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา #1

ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ 

ปัญหา #3

โครงการส าคัญจริงไหม

ปัญหา #4

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน
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การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช ้สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใชใ้นการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีถัดไป

ตามมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 -2570 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data 
driven) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ดังนี้
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ปี 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2563 070001 070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2563 090001 090002 090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2562 100001 100101 100201 100301

ปี 2563 100001 100101 100201 100301

ปี 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2562 120001 120002 120101 120201

ปี 2563 120001 120002 120101 120201

ปี 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2562 140001 140101 140201 140301

ปี 2563 140001 140101 140201 140302

ปี 2562 150001 150101 150201 150202

ปี 2563 150001 150101 150201 150203

ปี 2562 160001 160101 160201 160202

ปี 2563 160001 160101 160201 160202

ปี 2562 170001 170101 170201

ปี 2563 170001 170101 170201

ปี 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ปี 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ปี 2562 210001 210101 210102 210201

ปี 2563 210001 210101 210102 210201

ปี 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ปี 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

19. การบริหารจดัการน้้าท้ังระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะท่ีดี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลังทางสังคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5. การท่องเท่ียว

6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิติกส์
 และดิจทัิล

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ันคง

2. การต่างประเทศ

3. การเกษตร

ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563
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การมองเป้าหมายร่วมกัน
ตัวอย่างการพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช. 

เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 

คําอธิบาย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ. 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ สศช. มีภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย

แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง

1 Worksheet 1

เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต

แบบพอเพียงมากขึ้น
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการจัดทาํขอ้มูล

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

หน่วยงานภาครัฐบรรลผุลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

200201 070101 110101
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
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หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย  (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย  (จ.3) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ระดับกระทรวง)

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนแม่บทฯ
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หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย  (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย  (จ.3) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ระดับกระทรวง)

รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนแม่บทฯหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
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การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2562
มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.5843 ซึ่งปรับลดลง เล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีค่า
ดัชนีอยู่ที่ 0.5906 โดยเมื่อพิจารณาจะเห็นว่าอาจมีแนวโน้มเสี่ยง
ต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 0.67 ในปี 2565 จึงจ าเป็นที่
ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ต้องเร่งด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการบริการ
ที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิการเพิ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ให้เพียงต่อความต้องการในพื้นที่

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

130401
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
มีความเหลื่อมล้ าลดลง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1
วิธีการค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (Gap)

การมองเป้าหมายร่วมกัน



nscr.nesdc.go.th 105มิถุนายน 2564

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช ้สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใชใ้นการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีถัดไป

ตามมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 -2570 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data 
driven) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ดังนี้
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ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องด าเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ 

การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้ 

การวิเคราะห์หาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย....

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน 

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

VC

เอกสารประกอบการด าเนินการของขั้นตอน 2.1 คือ

Worksheet ที่ 2 : 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย

ส าคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่

คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะน าไปขับเคลื่อนเป้าหมาย……….



nscr.nesdc.go.th 107มิถุนายน 2564

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย 
ปี 2565

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน 
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้
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02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ

Final Value chain Thailand (FVCT) 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ 
(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไปจนกระทั่ งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน 
(ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด

Worksheet 2 
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

WORKSHOP 2 (9 ก.ค.63) 

หน่วยงานจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ าที่จ าเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะระบุรายละเอียด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน
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โครงการส าคัญ คืออะไร

โครงการส าคัญ 
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Final Value Chain Thailand
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ตัวอย่างข้อเสนอร่างโครงการ (X)

ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มฯ

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี โดยมีค าอธิบาย
หัวข้อต่าง ๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ เพื่อให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนข้อเสนอ
โครงการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อให้
หน่วยงานมีข้อมูลที่สอดคล้องกับการน าโครงการเข้าสู่ ระบบ 
eMENSCR ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

“
• วัตถุประสงค์

“
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ในการจัดท าร่างโครงการจ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยหนึ่งด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ (ถ้ามี)

ร่างโครงการ :

หมายเหตุ : 

ชื่อโครงการของหนว่ยงาน

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อผู้ประสานงานหลกัของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

ความเกี่ยวข้องของโครงการกับเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

นายรักชาติ ยิ่งชีพ 

โครงการที่ดีจะต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจะเป็นได้ทั้งโครงการใหม่ หรือโครงการต่อเนื่อง แต่ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ
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หมายเหตุ : 

ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่ 2 คือ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ข้อ 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และข้อย่อย 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติส่วนที่ 1 :

ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ

ชื่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่สอดคล้องกับโครงการ

ความสอดคล้องของโครงการ
กับประเด็นเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่น าโครงการ
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติ
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ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติส่วนที่ 1 :

หมายเหตุ : 

ชื่อประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการมีความสอดคล้อง
และสามารถสนับสนนุการบรรลุเป้าหมาย

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนย่อยขอ้ 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1)

เป้าหมายระดับประเด็น (130001) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2)

ความสอดคล้องของโครงการ
กับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่น าโครงการ
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติ
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนย่อย

ชื่อองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี
ความสอดคล้องV01 ระบบสุขภาพ
ชื่อปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี
ความสอดคล้อง

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น

ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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1. แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
2. อธิบายสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลตัวเลข สถิติ 
3. อธิบายว่าจะท าอะไรและสิ่งที่ท าส่งผลอย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)ส่วนที่ 2 :
1) หลักการและเหตุผล

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผล
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สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)ส่วนที่ 2 :
2) วัตถุประสงค์

1. เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19
2. เพ่ือให้ประชากรเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น

➢ หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าโครงการมคีวามเป็นไปได้ที่จะด าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายหรือไม่

➢ และต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ของโครงการมคีวามชัดเจน และสามารถขับเคลือ่น
ให้บรรลเุป้าหมายของแผนแม่บทยอ่ยได้จริงหรอืไม่อยา่งไร

ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด (แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์
ได้มากกว่า 1 ข้อ) และจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย

ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการ
สามารถวัดและประเมินผลได้
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หมายเหตุ : การก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)ส่วนที่ 2 :
3) เป้าหมาย

ส่ิงท่ีจะได้จากการด าเนินโครงการโดยตรง
วัคซีน

กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค
เป้าหมายที่ได้จากเป้าหมายเชิงผลผลิตอีกทอดหนึ่ง

พิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเล่มรายงานประจ าปีที่ สศช. ประกาศ
เผยแพร่ เพื่อใช้ประกอบการค านวณน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (โดยใช้ขอ้มูล
จากรายงานประจ าปีตามลิงก์ด้านล่าง)

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากโครงการสิ้นสุดลง

สิ่งที่เป็นตัววัดความส าเร็จของโครงการว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด

ระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ท าเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุด้วยว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง

**ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการปิดช่องว่างของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ถือเป็นส่วนส าคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อเสนอร่างโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และสิ้นสุดลงเมื่อไร 

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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กิจกรรมและงบประมาณส่วนที่ 3 :

กิจกรรม

ระบุกิจกรรมขั้นตอนการด าเนนิงานให้ชดัเจน

ประมาณการงบประมาณ

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนนิกิจกรรม
ของโครงการให้มีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเทียบกับกิจกรรม
การด าเนินการที่ผา่นมาที่มลีักษณะคล้ายคลงึกัน
มาใช้ประกอบในการพิจารณา

➢ และต้องพิจารณาว่าแผนงาน/กิจกรรมของโครงการมีการระบุแผนงาน/กิจกรรม/การด าเนินการไว้อย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือไม่ และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการได้ตามที่ระบุไว้

➢ หน่วยงานจะต้องพิจารณาจากงบประมาณในการด าเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
หรือไม่ โดยน าโครงการที่ผ่านมาที่ลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ประกอบในการพิจารณา
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01

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการส่วนที่ 4 :

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง

➢ น าข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ/์ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา ใส่ลงตาราง

0202 03 04 05 06

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช ้สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใชใ้นการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีถัดไป

ตามมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 -2570 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data 
driven) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ดังนี้
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายละเอียดของโครงการ
ในภาพรวมกับปัจจัยที่

เลือกมาว่ามีความ
สอดคล้องและส่งผลต่อการ

บรรลุเป้าหมายได้จริง

พิจารณาหลักการและ
เหตุผลของโครงการว่ามีการ
อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ/
งานวิจัย/ข้อมูลสถิติ มาใช้
ในการอ้างอิง เพ่ือท าให้มี

ความน่าเชื่อถือ

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ของโครงการว่ามี
ความชัดเจน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/
การด าเนินการของโครงการ
ว่ามีความชัดเจน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค/์เป้าหมาย
ของโครงการ และสามารถ

ด าเนินการได้

พิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ

และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การบรรลุเป้าหมายใน

ปี 2565

พิจารณาความซ้ าซ้อน
ของโครงการที่
หน่วยงานเคย

ด าเนินการผ่านมา

พิจารณารายละเอียดโครงการ (ผลผลติ/
ผลลพัธ/์กิจกรรม) ว่าเป็นโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพื่อ
ด าเนินการตามภารกิจปกติ และจัดตัง้
กองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการ

พิจารณางบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ
ว่ามีความเหมาะสม 

และเกิดความคุ้มค่าต่อ
ผลสัมฤทธิ์

หล
ักเ

กณ
ฑ์ก

าร
ให

้คะ
แน

น

โครงการส าคญั
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ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผลรวมคะแนนได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ

รัฐวิสาหกิจ
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โครงการ
ส าคัญ

(X) ประจ าปี 
2565

รายละเอียดโครงการ 
(X) ตามข้อเสนอ

โครงการที่น าเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR

พร้อม M7

ให้คะแนน X 
ตามหลักเกณฑ์

(Checklist) การ
คัดเลือก X ส าคัญ 
ประจ าปี 2565

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ 
(Normalisation)

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX
ที่ผ่านการ normalisation
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย เพื่อคัด X 
ส าคัญของแต่ละเป้า

จัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ของทั้ง 140 เป้าหมาย

Workshops ครั้งที่ 1 และ 2
หน่วยงานเจ้าภาพ 

จ.1 จ.2 จ.3 

Workshops ครั้งที่ 3
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
จากสถานการณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564-2565

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ 

หาค่าน้ าหนกัของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย 
ตามความส าคัญ/เร่งด่วน

หาค่าเฉลี่ยของ X ส าคัญ
ของ 140 ทุกเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพ่ือ

จัดล าดับ IMPACT ของ
X ส าคัญ

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการส าคัญ (X) ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 
ทั้งนี้ โครงการส าคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท

เฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”
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การน าโครงการส าคัญ (X) มาจัดลงใน Quadrant

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี  (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะน าโครงการท่ีไดจ้ากการจดัล าดบัความส าคัญ/เร่งดว่น น าเสนอ ครม. พิจารณาตอ่ไป

โครงการ
ที่ต้องเร่ง

ด าเนินการ

ยังต้องด าเนินโครงการ
เพื่อรักษาสถานะการบรรลุ

เป้าหมาย

การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) หลักการ

Q4

Q3

โครงการที่
ต้องเร่ง

ด าเนินการ
มากที่สุด*

*

*
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา 

(Cope, Adapt, Transform) รวมท้ังมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 23 ประเด็นแผน
แม่บทฯ จึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

และแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ท่ีสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการส าคัญ 571 โครงการ

1

2

1

2

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
จ านวน 571 โครงการ ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการส าคัญรองรับการด าเนนิการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
จ านวน 250 โครงการและโครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวน 321 โครงการ 
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โครงการส าคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โครงการ

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

250

โครงการส าคัญที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศ                        โครงการ321

571 โครงการ

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) โครงการส าคัญที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อย
ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องเนน้ใหค้วามสําคัญเปน็พิเศษ (Priority Focus Areas) โดยจะเป็นการเสริมรับ
กับแนวทางการดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนไทยมีงานทําและ
สามารถยังชีพอยู่ได้ ขณะที่กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมี
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ (2) แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนา
เพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 
อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
และติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
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การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช ้สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใชใ้นการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีถัดไป

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570

ตามมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2566 -2570 ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data 
driven) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ดังนี้
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การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ทุกโครงการ (X) 
ที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2

รวมถึงการด าเนินการอืน่ๆ 
ตามภารกิจปกติ

บรรจุใน 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายป ี

(พ.ศ. 2565)

สงป. จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป 

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

แผนปฏิบัติราชการรายปี

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
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การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการด าเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

37
เป้าหมายประเด็น

23
แผนแม่บทฯ

85

แผนแม่บทย่อย

140

เป้าหมายย่อย

Y2

Y1

Z

X X XX X

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
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การด าเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 

ส านักงบประมาณ

รายละเอียด
โครงการส าคัญฯ 

571

ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับ
การด าเนินการโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
จ านวน 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ 

1

2

3

ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการส าคัญจัดท า
รายละเอียดโครงการส าคัญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป 

169 หน่วยงาน 

โครงการ
ส าคัญฯ 

571

หน่วยงาน 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติ ร าชการรายปี ตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการรายปี (พ.ศ. 2565)การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ :
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แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับ 2 อื่นๆ (ในกรณีที่มีความ
สอดคล้องแผนระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับที่ 3 
อื่น (หากม)ี 
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3
ของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่
สอดคล้องได้อย่างไร

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

บทสรุปผู้บริหาร 

สาระสําคัญของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวขอ้ง) 
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากม)ี

Template แผนระดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อน าแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม 
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วันที่ 18 พ.ค. 2564  ครม. มีมติเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายในห้วงที่ 2 (2566-2570)ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการฯ 
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2570

ส านักงานฯ ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงาน
ของรัฐส าหรับการด าเนินการจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
2566 ด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ โดย
ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
ต่าง ๆ ผ่านทาง 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 
เดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. 2564

การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มติ ครม. 18 พ.ค. 64

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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พิจารณาทบทวนและเพิ่มเติม
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของ

แผนแม่บทย่อยแต่ละเป้าหมาย

1 หน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3)
ร่วมด้วย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1)
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2)

2 หน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3)
และ

หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คณุคา่ฯ
ของเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

รวมทั้ง จัดท าโครงการส าคัญตาม
หลั กการความสั มพันธ์ เ ชิ ง เหตุ
และผล (XYZ) บนฐานข้อมูลเชิง
ป ร ะ จั กษ์ ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ ก า รบ ร รลุ
เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น แ ม่ บ ท ย่ อ ย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และน ามาบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานต่อไป 

การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/ หรือ scan

http://nscr.nesdc.go.th/
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ประเด็นน าเสนอ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
3. การจัดท าโครงการ (XYZ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
5. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ
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หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการท างาน
วิเคราะห์นโยบาย/ชีป้ระเด็นการพัฒนา
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

1. บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report)
2. เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย
3. เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการ นโยบาย (ทุกขั้นตอน policy cycle) 
4. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อยา่งเป็นบรูณาการ
5. ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน
6. ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government 
7. ความโปรง่ใส

13 พ.ค.2562
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR
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การก าหนดช่วงเวลาการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ

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

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 
วัน หลังสิ้นไตรมาส

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

1

2

3

4 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพื่อให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

• การรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญในการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศราย 3 เดือน ต่อรัฐสภา

• สําหรับหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการที่ใช้ตามปีปฏิทิน สํานักงานฯ จะจัดระบบให้รองรับกับการดําเนินงานตามปีปฏิทินต่อไป

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ
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ข้อมูลทั่วไป
ความเชื่อมโยง

ระดับแผน 
เป้าหมาย

รายละเอียด
- โครงการ
- การดําเนินงาน

แผนการ
ด าเนินงาน/

กิจกรรม
งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน

M1

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

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

- แผนระดับที่ 3
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เก่ียวข้อง

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

- วงเงินงบประมาณ 
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด 
และแหล่งเงิน)

- แผนการใชจ้่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

- การด าเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจา่ยงประมาณและผลการด าเนินงาน)

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ

ผู้อนุมัติ

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ 
(ระบุรายไตรมาส)

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม

M2 M3 M4 M5 M6 M7

การอนุมัติข้อมูล

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล
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3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความ
สอดคล้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถเลอืกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หาก
โครงการมีความสอดคล้อง

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

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนนิงาน

4. เพิ่มความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ)

1

2

3

4

M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ
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Z

Y

X

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z 

Z เป้าหมาย

Z ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z 

Z เป้าหมาย

Z ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z 

Z เป้าหมาย

Z ตัวชี้วัด

Z กลุ่มตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

Y2 เป้าหมาย

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด

Y2 ตัวชี้วัด
Y2 เป้าหมาย

Y2 ตัวชี้วัด

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น.....

แนวทางการพัฒนา Y1

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

Y2 เป้าหมาย

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด

Y2 ตัวชี้วัด
Y2 เป้าหมาย

Y2 ตัวชี้วัด

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น.....

แนวทางการพัฒนา Y1

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด

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

แผนย่อยแผนย่อย แผนย่อยแผนย่อย

Z เป้าหมาย

โครงการ X

M1 1
การน าเข้าข้อมูลโครงการ
/การด าเนินการ

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
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M1

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง
(หลัก)

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก)

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

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

1

2

3

4

5

6

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

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

7

8

ในกรณีที่โครงการสอดคล้องมากกว่าหนึ่งประเด็น ให้เพิ่ม
ประเด็นรอง โดยท าขั้นตอนที่ 1 ถึง 8

9

การเลือกความสอดคล้องกับ แผนแม่บทฯ 
และยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
แม่บทฯ ไว้
ดังนั้น เมื่อได้มีการเลือกความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ แล้ว ระบบฯ จะแสดงเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการแนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
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โครงการ

หน่วยงาน B

หน่วยงาน C

หน่วยงาน D

รหัสโครงการ

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

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แผนระดับ 1

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

แผนระดับ 2
แผนระดับ 3หน่วยงาน A

(เจ้าของแผนระดับ 3)

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
จั ดท า โ ค ร ง ก า รต าม
ภารกิจของหน่วยงาน
เอง และกรอกข้อมูลเข้า
สู่ระบบโดยอ้างถึง รหัส
โครงการ A ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นประโยชน์ ในการ
ติดตามความคืบหน้า
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สอดคล้องกันทั้งหมด

M1 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/
การด าเนินการ

กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน
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M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

ตัวอย่างการกรอกข้อมลู
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1. เลือกว่าข้อมูลที่นําเข้าในระบบฯ มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ “การ
ดําเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/การดําเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน

3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้าม)ี

4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การดําเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้งบประมาณ

5. เลือกวิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง/จัดจ้าง หากดําเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือกทั้งสองตัวเลิก 

6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้าม)ี

M2 ข้อมูลทั่วไป

7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า
8. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ
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M2 ข้อมูลทั่วไป 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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1 1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏ

2. ระบุพื้นที่ดําเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นที่)
โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา”

23

3. กรอกข้อมูลในกรณีที่ดําเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่ หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่

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

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะสอดคล้องกับ 
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3)

1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย “+” ถ้า
ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย  ก็ ส า ม า ร ถ ค ลิ ก
เครื่องหมาย “+” ภายใต้กิจกรรมหลัก
เพิ่มเติมได้

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

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม

1
2

3 4

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

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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1. กรอกข้อมูลงบประมาณทีห่น่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอื่น
และระบุชื่อหน่วยงานนั้น

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตามวงเงินโครงการ

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมาจากแหล่ง
อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น

1

2

3

4

5

6

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส

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

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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ความก้าวหน้าของโครงการ การด าเนินการที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแผน

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ

• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม

แผนงาน 
• การเบิกจ่ายงบประมาณ

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

• ผลการด าเนินงาน
• ปัญหาและอุปสรรค

ในการด าเนินงาน
• ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

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

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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“Accountability”

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ
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โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ? 

ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ฯลฯ

Q

A
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ผลการด าเนินงาน เอกสารร่าง
19,241 โครงการ

เอกสารรอแก้ไข
2,820 โครงการ

เอกสารรออนมุัติ
5,122 โครงการ

เอกสาร
ผ่านการอนุมัติ

49,546 โครงการ

eMENSCR

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรี อื่น ๆ 

(1) ด้านความมั่นคง
จ านวน 6,042 โครงการ

(2) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน จ านวน 11,286
โครงการ

(3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
จ านวน 33,873 โครงการ

(4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
จ านวน 5,550 โครงการ

(5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิงแวดล้อม

จ านวน 8,530
โครงการ

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
จ านวน 11,444 โครงการ

รัฐสภา

ติดตาม ตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2564

รวมทั้งสิ้น
76,729 โครงการ

การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ

8.4%

15%

43%

8.1%

15.2%

43.2%

15%

11%

44 %

7%

8%

15%
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M6การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส
การติดตาม/ตรวจสอบระดบัโครงการ

การใช้ประโยชน์ eMENSCR
หน้าเว็บไซต์
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ระดับโครงการ
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การใช้ประโยชน์ eMENSCR ระดับโครงการ
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท

ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขัน้วิกฤต 
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าขอ้มูล

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเปา้หมาย
: สามารถบรรลคุ่าเป้าหมาย 100% 

ค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75%
ของค่าเป้าหมาย

ต่ ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65 
อยู่ที่ ร้อยละ 45

ในขณะท่ีปัจจุบันสัดส่วน
GDP ของ SME อยู่ที่ 
ร้อยละ 43

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

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย

สีเหลือง

การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
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ระดับผลลัพธ์
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR

ระบบ eMENSCR

Data Preparation
Data Integration

ฐานข้อมูลต่างๆ

สศช.

NECTEC

สศช.

นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา

ฯลฯ

ประชาชน
ผลการด าเนนิงาน
จากส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

Data Analysis

Visualization

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

หน่วยงานในระดับนโยบาย

สศช.             NECTEC ฯลฯ
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โครงการหน่วยงาน หน่วยงานตัวชี้วัด

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

ประชาชน/
สาธารณะ

หัวหน้าส่วน
ราชการ

รายงาน

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ 

สศช.
• พื้นที่
• ภาพรวม

ส่วนรายงานผลออนไลน์
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขปรับปรุง

รายงาน
รายงาน

eMENSCR
Dashboard

Data exchange

คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐสภา

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ 

คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐสภา

TPMAP GFMIS e-Budgeting ELAAS PADME
h

tt
p

:/
/n

sc
r.

n
es

d
b

.g
o

.t
h

h
tt

p
:/

/n
sc

r.
n
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d

b
.g

o
.t

h

E-Gov Database other Databases Etc.

eMENSCR
Dashboard

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

Performance management

ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล

X Y

Z

e – Plan

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการของหนว่ยงานเอง

JSON file
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• แผนระดบัที ่3
• ความกา้วหน้าและผลการด าเนิน

โครงการ
• รายงานประจ าปี
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การก ากับ ติดตาม และประเมินผล
ความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock

ผู้รับผิดชอบหลัก รายงานความก้าวหน้าของ Big Rock และ
เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)

การน าเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปญัหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส านักงานฯ พัฒนาระบบ eMENSCR 

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สรุปผลการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock

- หน่วยงานร่วมด าเนินการ น าเข้าข้อมูลความคบืหน้าเข้าสู่ระบบ 

ส านักงานฯ ประมวลข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ 
รายสามเดือน

รองรับการด าเนินงานตามกลไก
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

โครงการจากระดับพื้นที่

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาในระดับพื้นที่

หน่วยงานของรัฐในจังหวดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เครือข่ายภาคประชาชน

ภาคประชาสังคม

1 2

การพัฒนาระบบ eMENSCR *ปัจจุบัน eMENSCR สามารถเพิ่มรูปได้แล้ว

(เปิดให้ใช้งานเรียบรอ้ยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)



nscr.nesdc.go.th 170มิถุนายน 2564

เว็บไซต์ ThaiME

การเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR เพื่อการแสดงผล

Monitoring & Evaluation “ประชาชน”

eMENSCR

ติดตามตรวจสอบ
เสนอแนะ/ร้องเรียน

http://thaime.nesdc.go.th

ในเบื้องต้นเว็บไซต์  ThaiME ใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
โครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้ทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโครงการได้

*ในระยะต่อไปจะเปิดให้ภาคประชาชนและสาธารณะ
เข้ ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานภาครัฐผ่านระบบดังกล่าวด้วย

ร่วมพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

“ภาคีการพัฒนา”
สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน

ฯลฯ

ให้บริการข้อมูล
ที่ง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด
(open government)

https://opendata.nesdc.go.th
/dataset/emenscr-project

http://thaime.nesdc.go.th/
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ประเด็นน าเสนอ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ
3. การจัดท าโครงการ (XYZ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
5. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ
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ค า สั่ ง ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ท่ี
347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
เรื่อง จัดตั้ งศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคน

1. ความเป็นมา

อย่ า ง ยั่ ง ยื น ต า มห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 
1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิ ตร วงษ์ สุ วรรณ ) เป็ นประธาน 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติส าคัญ 2 เรื่อง ดังนี้

2. การด าเนนิงาน

3. ผลการด าเนนิงาน

เห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อน ใน 4 แนวทาง 1 เงื่อนไข
การพัฒนา พร้อมเร่งรัด ศจพ. ทุกระดับ ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางการขับเคลื่อน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเข้า
ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยน าส่ง
ให้แก่ สศช. และ NECTEC รวมถึงให้ สศช. และ NECTEC พัฒนา
ระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและการใช้งานของระบบให้มี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ศจพ. และ คจพ. จะเป็นกลไกเชงินโยบายและเชงิปฏบิัติในการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อยา่งบูรณาการเปน็รปูธรรม และยั่งยนืในทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ

1

2

ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนยอ์ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีค าสั่งที่ 1/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ใน 3 
ระดับ ตามที่มติ คจพ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564
เห็นชอบ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการ
ด าเนินการ และให้น าเข้าค าสั่งแต่งตั้ง ศจพ. ในทุกระดับ มาที่
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564
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ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนยอ์ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

3. ผลการด าเนินการ

มีการจัดตั้ง ศจพ.จ ศจพ.กทม. ศจพ.อ. ศจพ.ข. และทีมปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 มีการจัดตั้งและน าเข้าค าสั่ง ศจพ.จ. ศจพ.
กทม. และศจพ.ข. เข้าสู่ระบบแล้วเสร็จ

ศจพ.อ. จัดตั้งแล้ว 872 อ าเภอ (จาก 878 อ าเภอ) โดยยังไม่มีการน าเข้าค าสั่งฯ ในอีก 6 อ าเภอ ของยโสธร

จัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ แล้วจ านวน 7,092 ทีม แบ่งเป็น ระดับต าบล 7,021 ทีม และระดับ อปท. 71 ทีม

ข้อสังเกต : 
(1) การจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ ยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน อาทิ ค าสั่ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ  บางจังหวัดมีการแต่งตั้ง
โดยใช้ค าสั่งรวมไม่ได้มีการระบุชื่ออ าเภอ/ทีมปฏิบัติการ และทีมปฏิบัติการบางจังหวัดที่จัดตั้งในระดับต าบล และบางจังหวัดจัดตั้งมีทีมปฏิบัติการ
ระดับเทศบาล/อบต./เมืองพัทยาท าให้ยากต่อการจัดส่ง Username และ Password และการปฏิบัติงานในบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน 
(2) บางจังหวัดที่ยังไม่ได้มีค าสั่งจัดต้ัง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการ 

ส านักงานฯ : (1) พิจารณาหาแนวทางในการจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกัน
(2) น าเสนอความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินการ ต่อ คจพ.
(3) ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดท าค าสัง่แต่งตั้งและด าเนินการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป



nscr.nesdc.go.th 174มิถุนายน 2564

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ความยั่งยืน

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน 

โดยใช้ระบบ TPMAP

โดยใช้ระบบ TPMAP

การขับเคลื่อน
การขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

พอเพียง

Sustainability (ยั่งยืน)Survival (อยู่รอด) Sufficiency (พอเพียง) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศจพ. ในทุกระดับ (ศจพ. ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที)่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา

ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความย่ังยืนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย หน่วยงานของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับจะต้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น  

พัฒนาระบบ TPMAP เพื่อเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์สามารถรถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 แนวทางการขับเคลื่อน 

เงื่อนไขการพัฒนา

หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โดยใช้ระบบ TPMAP

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมติิ
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP

และทุกพื้นที่ในประเทศ

ยั่งยืน

เป้าหมายการพฒันา

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP



nscr.nesdc.go.th 175มิถุนายน 2564

ความเป็นมาของระบบ TPMAP

ใครคือคนจน ? คนจนอยู่ที่ไหน ? ปัญหาของคนจน
คืออะไร ?

แก้ไขปัญหาคนจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ?

นายกฯ มีค าสั่งการ ในการใช้ Big Data 
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน
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การแสดงผลข้อมูลและจ านวนประชากรในระบบ TPMAP

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน

66,186,727
คน*

60
ล้านคน**

** เลขบัตรประจ าตัวประชาชน

ข้อมูลในระบบ TPMAP ณ ปัจจุบัน

*ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การประยุกต์ใช้ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ในระบบ TPMAP
การค านวณดัชนีความยากจนหลายมติิ (MPI) ในระบบ TPMAP ได้
อ้างอิงหลักการค านวณดัชนคีวามยากจนหลายมติิ (MPI) ของ สศช. 
เป็นแนวทาง โดยใช้ขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นฐาน และก าหนดมิติความยากจน
ไว้ 5 มิติ 
• ด้านการศึกษา 
• ด้านสุขภาพ 
• ด้านความเป็นอยู่ 
• ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 
• และด้านรายได้ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 17 ตัว จาก 31 ตัวชี้วัดของ จปฐ. 
รายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวและค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การค านวณคะแนนความขัดสน 

ข้อมูลของระบบ TPMAP : ดัชนีความยากจนหลายมิติ
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แนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาติ 

• ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอื่น ๆ
• ข้อมูลที่น าเข้าต้องมีความเป็นปจัจุบัน 

สอดคล้องต่อเป้าหมายแผนยอ่ย 140 เป้าหมาย
• การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเปิดภาครัฐ Open-D

การจัดท าแผนระดับที่ 3
เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ห ลั ก ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร
ของมติ ครม. วันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ
คู่มือแนวทางการจัดท าแผนและการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

การจัดท าโครงการ/การด าเนนิงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ 

• การมองเป้าร่วม
• การจัดท า

โครงการส าคัญ (X) 

ตามมติครม.วันที 29 ก.ย. 2563 โดยยึดแนวทางการด าเนินการ
ตามมติครม.วันที่ 5 พ.ค. 2563

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR)

• น าเข้าข้อมูลการด าเนินงาน/การด าเนินการ
และแผนระดับที่ 3

• เชื่ อม โยงระบบฐานข้ อมู ลกับ  GFMIS และ
e-Budgeting เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล 

• พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข้อมูล

โครงการ/
การด าเนินการ

ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

แผนระดับ 3

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏบิัติบนฐานขอ้มูลเชิงประจักษ์

• การจัดล าดับและความเร่งด่วน
โครงการส าคัญ

• การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 



nscr.nesdc.go.th 179มิถุนายน 2564

เว็บไซต์ Open-D https://opendata.nesdc.go.th/

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานที่จะน าเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือส าหรับการใช้งานก่อน
การน าเข้าข้อมูลในระบบ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึง
หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการการตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐ และการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้

Login ด้วย 
Username และ 
Password ใน

ระบบ eMENSCR

1

2

3

ประโยชน์ของการใช ้Open-D
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การถ่ายระดับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติสูก่ารปฏิบตัิผ่านแผนในระดับพืน้ท่ีโดยหลักความสมัพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏบิัติบนฐานขอ้มูลเชิงประจักษ์
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าไปปฏิบัต”ิ

ท าแผน

ท าโครงการ

ติดตามฯ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏบิัติบนฐานขอ้มูลเชิงประจักษ์

ให้สํานักงานฯ ในฐานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเร่งรัด
ดําเนินการสร้างการรับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในระดับพ้ืนที่ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
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10

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติท าแผน

•วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยแ ห่ ง ค ว า ม ส า เ ร็ จใ ด บ้ า ง ใ น ภ า ค ที่ มีศั ก ยภ าพสาม า ร ถส นั บ ส นุ นอ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะปัจจัยที่ภาคเกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาภาค
• พิจารณาเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ภาคสามารถสนับสนุนให้เกิดการบรรลุ จาก 140 เป้าหมาย
• พิจารณาองค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ

ไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่ภาคมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุ

• วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาคมีส่วนร่วมขับเคลื่อน 
สามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้
อย่างไรบ้าง 

• วิ เคราะห์ว่ามีปัจจัยแห่งความส าเร็จใดบ้างในภาคที่มี
ศักยภาพสามารถสนับสนุนองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาค
เก่ียวข้อง 

แผนพัฒนาภาคต้องถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

การก าหนดเป้าหมายแผนภาคในลักษณะ
ที่เป็นการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา
มาจากเป้าหมายแผนแม่บทฯ

ส าหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ด าเนินการถ่าย
ระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค โดยให้
เริ่มพิจารณาจากเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค และแผน
กลุ่มจังหวัดตามล าดับ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่
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การสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ

รูปแบบเอกสาร อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ (ภาษาไทย)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน

รูปแบบวีดีโอ
อาทิ วีดีโอร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 
วีดีโอเป็นฮีโร่ในแบบของคุณ (You Can be a hero) 
วีดีโอน้องมะม่วง 
วีดีโอเราเท่ากัน

รูปแบบไฟล์เสียง ไฟล์เสยีงยุทธศาสตร์ชาติ

รูปแบบอื่น ๆ
การ์ตูนสั้น เรื่อง ประกอบร่างมนุษยท์ราย

เกมยุทธศาสตร์ชาติ

SCAN ME
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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ความรู้
คุณธรรม

ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

nscr@nesdc.go.th 

@nscr


