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

มิถุนายน 2565 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  

แผนระดับ 3 

แผนระดับ 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

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

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนอื่น ๆ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน... 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ เกิด
การผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ :  
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชือ่แผนในระดบัที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะท่ี ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มี

การระบุชื่อแผนไวใ้นกฎหมาย 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...” เว้นแต่
ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณีแผนที่เป็น issue base 

3. มติ ครม. เกี่ยวกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ วันที่ 3 ธ.ค. 62 และ วันที่ 27 เม.ย. 64 

แผนระดับ 3 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ  
(ราย 5 ปี และ ป)ี 

แผนปฏิบัติการด้าน
... 

แผน
อื่น ๆ 

QR Code รวมมติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้องกับแผนระดบัที่ 3 
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ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ปีงบประมาณ 2561 

13 ตุลาคม 2561 18 เมษายน 2562 

มติ ค.ร.ม. 5 พฤษภาคม 2563 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

มกราคม  
2563 

ธันวาคม  
2562 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 คร้ัง 
เร่ืองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

มีนาคม  
2563 

รายงานสรุปผล 
การด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 

(เล่มแรก)  

เมษายน 
 2563 

กันยายน  
2563 

ตุลาคม  
2561 

เมษายน  
2562 

ประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 - 2580) 
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ 

ประกาศใช้  
แผนแม่บทฯ 

(2561 - 2580)  

 19 พฤษภาคม 
2565 

ปูพื้นเพื่อเตรียมการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ 

มติ ครม. วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

การด าเนินการต่อไป 

ปีงบประมาณ 2565 

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน โครงการส าคัญปี 2565 
โครงการส าคัญ 
ท่ีมีความเร่งด่วน 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565  

ธันวาคม  
2560 

การเตรียมความพร้อม 
การขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติสูก่ารปฏิบัติ 

• การจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ 

• วิเคราะห์สถานการณ์การ 
พัฒนาประเทศ เพ่ือยกร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 2562 

ธันวาคม  
2563 

แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญคือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 

พฤษภาคม  
2563 

• แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับแล้ว  

   เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
 2570 

• แผนแม่บทเฉพาะกจิฯ โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์) 
    ประกาศราชกิจจานเุบกษาแล้ว เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 2564 

แผนขับเคลื่อนกจิกรรม Big Rock  
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ค.ร.ม. มีมติรับทราบแล้ว 
เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

การด าเนินแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินงานตามแผนปฎิรูปประเทศ 

การด าเนินการที่ผ่านมา 

ระยะต่อไป ปี 2566 - 2570 

เมษายน  
2561 

ประกาศใช้
แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 
จ านวน  
11 ด้าน  

พฤษภาคม  
2562 

มติ ครม. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

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

มติ ครม. วันท่ี 29 กันยายน 2563 
เห็นชอบโครงการส าคัญ ปี 65 

 571 โครงการ 

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
วันท่ี 16 กันยายน 2564 เห็นชอบ 

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 

มต ิครม. เมื่อวันท่ี 9 พ.ย. 64 เห็นชอบ
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566 

จ านวน 406 โครงการ 

มติ ครม. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ 
-  โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2566   
   จ านวน 406 โครงการ 
-  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อ   
   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
-  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 

มติ ครม. วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
เห็นชอบโครงการส าคัญ ปี 66 

406 โครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 

การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2567 
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ประเด็นน าเสนอ  

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

และการปฏิรูปประเทศ 



nscr.nesdc.go.th 5 มิถุนายน 2565 

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

• หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)* 

• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์  รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)* 

• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)* 

• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ 

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 โดยมุ่ งเน้นการ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

1 

2 

3 

4 

5 

Policy  
Implementation 

Policy  
Advocacy 

Policy  
Formulation 

Policy 
Monitor and  
Evaluation 
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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
พ้ืนที่และความเป็น
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 

ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมาย 20 ปี 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 20 ปี 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
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ประเด็นน าเสนอ  

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

และการปฏิรูปประเทศ 
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ความเป็นมา 

มีการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

แผนระดับท่ี 2 เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 และการปฏิบัติ

ให้สอดคล้องและบูรณาการ 
อย่างเป็นรูปธรรม  

และจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลเชงิประจักษ์ 

หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าแผนระดับท่ี 3 

Plan Do Check 

การปรับปรุง / แก้ไข / พัฒนากระบวนการด าเนินงาน 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลโครงการ/การด าเนินงาน 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับท่ี 2 หรือไม่ 

ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) ดังนี้ 

ปรับปรุง แก้ไขแผนและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และท ิศทางการพ ัฒนาประเทศ เ พื ่อ ให ้สามารถบรรล ุผลส ัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) 
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ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 

ดําเนินการ ติดตาม/ประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ (ด้าน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR 

Flagship 
projects 

- กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชนใ์นการ 
ท างานเชิงบูรณาการขา้มหน่วยงาน 
- มีความจ าเปน็เพื่อขยายความแผนแมบ่ทใหม้ี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่ชัดเจนขึ้น 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
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แผนระดับที ่2  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความ
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง 
โดยปัจจุบันมีท้ังสิ้น 23 ประเด็น 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก 
หรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการ
พัฒนามีความเหมาะสมกับบริบท

ประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควร
ให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการใน
ระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยคํานึงถึงพลวัตและเง่ือนไขการ

พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่ 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้ง
เตือน แก้ไข หรือ ระงับยับย้ังภัย
คุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือธํารงไว้ซึ่ง

ความมั่นคงแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
ทั้งนี้ ประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นใน
ลักษณะท่ีมีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อน
กันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไป
ใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 

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

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน 
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพ่ิมขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มบีทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP 
รวม เป็นร้อยละ 45 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 25 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP 
รวม เป็นร้อยละ 50 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน 

-   GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น  
รวม เป็นร้อยละ 28 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ 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 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน 

2576  
-  

2580 

2 

3 

4 
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา 

2561  
-  

2565 1 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

37 
เป้าหมายแผนแม่บทฯ 

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

Z 

X โครงการ/ การดําเนินงาน 

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวช้ีวัด 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 
 

แผนแม่บทย่อย …… 37 
เป้าหมายประเด็น 

 

35 
ประเด็นยุทธศาสตร์

ชาติ 
 

23 
แผนแม่บทฯ 

39 
ตัวชี้วัด 

85 
แผนแม่บทย่อย 

140 
เป้าหมายย่อย 

 

152 
ประเด็นย่อย 

 

163 
ตัวชี้วัด 

 X 

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 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๑. ประเทศชาตมีิความม่ันคงในทุกมิต ิและทุกระดบั (จ.2 :ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ) 
๒. ประชาชนอยู่ด ีกินดี และมีความสุข (จ.2 :ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ) 

 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความสงบให้เกิดข้ึนในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กําหนด สังคมมี
ความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

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

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน (จ.3 : ส านักงานต ารวจแห่งชาต)ิ 

ระดับความมั่นคงปลอดภยัภายในประเทศและศกัยภาพต ารวจระดบัสากล (WISPI) ดีขึ้น 
(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 (จ.3 : กระทรวงกลาโหม) 

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 

คนไทยจงรักภักด ีซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลกัของชาต ิ 
สถาบันศาสนาเปน็ที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย (จ.3 : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ตัวชี้วัดระดบัทุนทางสังคม 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
- 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
- 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
- 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
- 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทําค่าเป้าหมาย 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดดําเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดข้ึนใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการ
พัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ปัญหาความมัน่คงที่มอียู่ในปัจจุบนั (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)  
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ (จ.3 : ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต)ิ 

ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปญัหาความมั่นคงในปัจจุบนั 
(ปี ๖๑ - ๖๕) 

ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ (ปี ๖๖ - ๗๐) 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่

ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหารประเทศ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่

ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหารประเทศ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผล

กระทบ 
ต่อการบริหารประเทศ 

ภาคใต้มคีวามสงบสุข ร่มเย็น (จ.3 :กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปญัหาความมั่นคงในปัจจุบนั 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ 

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

ลดลงร้อยละ  ๒๐ ต่อปี 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

เหตุการณ์ความรุนแรงยุติ
ภายในปี ๒๕๗๐ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง

ทุกกรณี 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทุก

กรณี 

ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวดัชายแดนใต้ 
(ปี ๖๑ - ๖๕) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
(ปี ๗๑ - ๗๕) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
(ปี ๗๖ - ๘๐) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
ยกระดับขีดความสามารถหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกัน
และรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัยคุกคาม 
รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึงสามารถ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหน้าที่ที่กําหนด  

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏบิตัไิดจ้ริง (จ.3 :ส านักข่าวกรองแห่งชาต)ิ 

ประสิทธิภาพของหน่วยงานดา้นการข่าวและประชาคมข่าวกรอง 
(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ร้อยละ ๙๕ 

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
มีความพร้อมที่จะเผชิญภยัคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง (จ.3 : กระทรวงกลาโหม) 

ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานดา้นความมัน่คง 
(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๘๕ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ร้อยละ ๙๕ 

 การบูรณาการความร่วมมือ ด้านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความ
พร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมอืกับความท้าทายจากภายนอกไดทุ้กรูปแบบ (จ.3 :ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต)ิ 
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือดา้นความมั่นคงในทุกมิต ิ

กับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มคีวามส าคญัทางยุทธศาสตร์ 
(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 าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภมูิภาคเอเชีย (จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ) 
ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและสง่เสริมเสถียรภาพของภมูภิาคเอเชีย 

(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 

 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงท่ีเป็นรูปธรรม 

กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (จ.3 :ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ) 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความม่ันคง 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : ส านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

จ.1 : ส านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
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    2. ประเด็น การต่างประเทศ 

เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก (จ.2 :กระทรวงการต่างประเทศ) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

      การดําเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้
เล่นสําคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความ ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน
ของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม ดังน้ันแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้
กําหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน
ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการ และเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ “การต่างประเทศไทย มี
เอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาค
ท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ทุกมิติ และเตรียม
ความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทย
ยังจะต้องดําเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือ
ป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้ 

ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรปูแบบ (จ.3 :ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ) 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศ 
ท่ีมีความส 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 (จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ) 

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 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยจะสามารถหลุดพ้นจาก 
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” พัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทองของการที่
เอเชียจะข้ึนเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของ
ไทย ควบคู่กับการสร้างความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหน่ึง
ในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่
ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงท่ีส าคัญ 
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรม (จ.3 : กระทรวงพาณิชย์) 

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  
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนของโลก (จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ) 
ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับต่างประเทศ 

(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 การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจาก
กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล 

ไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากล (จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ) 

ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลท่ีส 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/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ  
มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 

(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 และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น (จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ) 
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 การทํางานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจสําคัญที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานด้านต่างประเทศ  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ

กับต่างประเทศในทุกมิติ (จ.3 : กระทรวงการต่างประเทศ) 
ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพ่ือพัฒนา/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 าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรท่ีเป็นมิตรกับประเทศไทย 

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 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการต่างปรเทศ 
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เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๔ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๖ 

๕. ประเด็น การท่องเที่ยว 3. ประเด็น การเกษตร 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗-๑๑ 

 ล้านล้านบาท 

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
๒.ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

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

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร 

ช่วงปี 

อัต
รา

กา
รข

ยา
ยตั

ว 
(ร้อ

ยล
ะ) 

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

ผลิตภาพการผลิต 
ของภาคเกษตร ร้อ

ยล
ะ 

ช่วงปี 

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
อัตราการขยายตัวของมูลคา่ของสินคา้เกษตรปลอดภยั (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสงูขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

         (ปี ๖๑ – ๖๕)  
 - 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ดัชนีระดับดี 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ดัชนีระดับดีมาก 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ดัชนีระดับดีมาก 

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนําไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คํานึงถึง

สิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๓ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๘ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มข้ึน (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

(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 และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิง

พาณิชย์ ตลอดจนให้ความสําคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผล

ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงอุตสาหกรรม) 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๓ 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๔ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๖ 

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิ

สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ผลผลิตต่อหนว่ยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อจัฉริยะเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

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 และ

การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตร ที่

สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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) ที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) (จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๐ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๒๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๓๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๓๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่างน้อย ร้อย
ละ ๙๕ 

วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๔๐ 

Y2 Y1 

X 

สถานการณ์ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

จ.1 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

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

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
สถานการณ์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม) 

อัตราการขยายตัวของอตุสาหกรรมชีวภาพ (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 
กับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติและสร้างอุตสาหกรรม
การแพทย์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิม่ขึ้น (จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม) 

อัตราการขยายตัวของอตุสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อป ี(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 

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิิทัล ข้อมูล และปญัญาประดษิฐ์มีการขยายตวัเพิ่มขึ้น  
(จ.3 กระทรวงงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม) 

อัตราการขยายตัวของอตุสาหกรรมและบริการดจิิทัล ข้อมูล และปัญญาประดษิฐ์  
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

ความสามารถในการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดขีึ้น (จ.3 กระทรวงอตุสาหกรรม) 

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
พัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 

(จ.3 กระทรวงอตุสาหกรรม) 

ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพืน้เอเชียแปซิฟกิ (เฉลี่ยร้อยละ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ร้อยละ ๑ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๑ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๔ 

(ปี ๗๖  –  ๘๐) 
ร้อยละ ๔ 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) (จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม) 

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 

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการนําเข้าผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุน
ผู้ประกอบการตามระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัส
เตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก 

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการขยายตวัเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงกลาโหม) 

อัตราการขยายตัวของอตุสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

- 
(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๕ 
(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

การส่งออกของอตุสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพิม่ขึ้น (จ.3 กระทรวงกลาโหม) 
อัตราการขยายตัวของมูลคา่การส่งออกของอตุสาหกรรมความม่ันคงของ

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
โดยเช่ือมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและจัดให้มีแผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ 

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงแรงงาน) 
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
อันดับท่ี ๖๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
อันดับท่ี ๕๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
อันดับท่ี ๕๐ 

(ปี ๗๖  –  ๘๐) 
อันดับท่ี ๔๕ 

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 
(จ.3 กระทรวงงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นดิจิทัล ในด้านความพร้อม 
ในอนาคต 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
อันดับท่ี ๔๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
อันดับท่ี ๔๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
อันดับท่ี ๓๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
อันดับท่ี ๓๐ 

Y2 
Y1 

X 

จ.1 : กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ (จ.2 ก.อุตสาหกรรมและก.พาณิชย์) 
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิม่ขึ้น (จ.2 ก.อุตสาหกรรมและก.พาณชิย์) 

เป้าหมาย 
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5. ประเด็น การท่องเที่ยว 
สถานการณ ์

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวของไทย ปี ๒๕๖๐ 

 

ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report ๒๐๑๗ 

เป้าหมาย ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศเพิ่มข้ึน (จ.2 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
๒. รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพิ่มข้ึน (จ.2 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
๓. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน  
(จ.2 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น 
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงพาณิชย์) 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๑๒ 
(ปี ๗๑ – ๗๕)  

ขยายตัวร้อยละ ๑๕ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ขยายตัวร้อยละ ๒๐ 

จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

๕ เมือง 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

๑๕ เมือง 
(ปี ๗๑ – ๗๕)  

๒๕ เมือง 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

๓๐ เมือง 

อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรมที่ได้รบัการขึน้ทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๗ 

(ปี ๗๑ – ๗๕)  
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๑๒ 

การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุม
และนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทํากิจกรรมต่างๆ 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชมุนานาชาติ (จ.3 ส านักงานสงเสรมิการจัดประชมุและนทิรรศการ (องคการมหาชน)  

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 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)   

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข) 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 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 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ 
(ปี ๗๑ – ๗๕)  

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว
ไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ําสําคัญ 

รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพิ่มขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย (จ.3 กระทรวงคมนาคม) 

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 านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

๒ ท่าเรือ 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

๔ ท่าเรือ 
(ปี ๗๑ – ๗๕)  

๖ ท่าเรือ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

๘ ท่าเรือ 

การท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ทั้งทางถนน ราง น้ํา และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อน 

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕)  
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวไทย 

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น (จ.3 กระทรวงคมนาคม) 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น (จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

๑ ใน ๗๐ 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

๑ ใน ๖๕ 
(ปี ๗๑ – ๗๕)  

๑ ใน ๖๐ 
(ปี ๗๖ – ๘๐) 

๑ ใน ๕๕ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ 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 

อันดับขีดความสามารถด้านความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 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 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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6. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
สถานการณ ์

ท่ีมา : สํานักบัญชีประชาชาติ สศช. ปี ๒๕๕๙ 

เป้าหมาย 
๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ 
สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม (จ.2 สํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 
๒. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี (จ.2กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม) 
๓. ลดช่องว่างความเหลือ่มล้าํระหว่างพื้นที่ (จ.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ร้อ
ยล

ะ 

สัด
ส่ว

น 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผัง
ภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย 
ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยแบ่งการ
พัฒนาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนา
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ มีความน่าอยู่ และมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการบริการสําหรับพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลด
ความเหลื่อมล้ํา 

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
(จ.3 ส านักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (องคการมหาชน)) 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

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

ขอนแก่น เมืองในพื้นที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก สงขลา ภูเก็ต) 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
- 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
- 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
- 

จ านวนเมืองขนาดกลางท่ีท่ีได้รับการพัฒนา 
(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 และลําปาง) 

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 

การพัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  โดยจัดทําและพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทําแผนผัง
ภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมิ
นิเวศ จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อม
ทั้งการจัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมือง
รวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การ
จัดทําแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดทําผังพื้นที่
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การ
จัดทําผั งพื้นที่ อนุ รัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย 

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
(จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม (จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

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) 

พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน บนฐานธรรมชาติและ 

ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยใน 

๓ จังหวัด 
 ของ ๑ ภาค 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มข้ึนอีกอย่างน้อย

ใน ๓ จังหวัด  
ของ ๒ ภาค 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มข้ึนอีกอย่างน้อย

ใน ๖ จังหวัด  
ของ ๒ ภาค 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มข้ึนอีกอย่าง

น้อยใน ๖ จังหวัด 
ของ ๒ ภาค 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงมหาดไทย 
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ที่มา : อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยสถาบนั IMD 
ต้นทุนระบบโลจสิติกสต์่อจดีีพี ข้อมูลจาก สศช.  
อันดับด้านประสิทธิภาพโลจสิติกส ์โดย ธนาคารโลก   

สถานการณ์ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย 

  

เป้าหมาย ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศดีขึน้ 
(จ.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการ
เช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มข้ึน 

X 

Y1 Y2 

7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานให้รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของ
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ท้ังในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

จ.1 : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(จ.3 กระทรวงคมนาคม) 

(จ.3 กระทรวงพลังงาน) 

(จ.3 กระทรวงมหาดไทย) 

(จ.3 กระทรวงคมนาคม) 

(จ.3 กระทรวงคมนาคม) 

(จ.3 กระทรวงคมนาคม) 

(จ.3 กระทรวงพลังงาน) 

(จ.3 กระทรวงพลังงาน) 

(จ.3 กระทรวงพลังงาน) 

(จ.3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจฯ) 
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 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นและความถนัด
ที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประก อบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

   
 

 

 

 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง 
พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเช่ือถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากข้ึน  
รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

   
 

 

 

 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  ให้ความสําคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนําที่คํานึงถึงความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากข้ึน มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสําหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสําหรับกลุ่มเฉพาะ 

   
 
 
 

 
 
   
 
 
 

  

การสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา  การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็น
ปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน  ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

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 

Y1 Y2 

อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น (จ.3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ) 

จ.1 : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ที่มา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
(จ.2 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น (จ.3ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น (จ.3 กระทรวงอุสาหกรรม) 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น (จ.3 กระทรวงการคลัง) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพ่ิมขึ้น (จ.3 กระทรวงการคลัง) 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น (จ.3 กระทรวงพาณิชย์) ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น (จ.3 กระทรวงพาณิชย์) 

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น (จ.3 กระทรวงพาณิชย์) 
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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. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
(จ.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

๒. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ (จ.2 สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด 

การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สําคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความ
เหลื่อมล้ําทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่ งขัน
และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน X 

Y1 Y2 

จ.1 : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น  
(จ.3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จ.3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพิ่มขึ้น  (จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตที่ได้รับการพัฒนาใหเปนเมืองน่าอยู่มากขึ้น   

(จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพิ่มขึ้น 
  (จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
  (จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น (จ.3 ส านักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน) 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู่มากขึ้น (จ.3 กระทรวงมหาดไทย) 
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10.ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

สถานการณ ์

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 (จ.2 กระทรวงวัฒนธรรม) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี ผ่านการ
เลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา 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 ี

 

 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาค
ธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของ
ภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

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 และประชาชนในการปลูกจิตสํานึกและสร้าง
เสริมค่านิยมที่ดี 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 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงวัฒนธรรม 

(จ.3 กระทรวงวัฒนธรรม) 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน (จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

(จ.3 กรมประชาสัมพันธ์) 
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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 2579ร้อ
ยล

ะข
อง

ปร
ะช

าก
ร 

ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สูงอาย ุ

แรงงาน 

เด็ก 

1.62 1.62 1.55 1.49 1.43 

11.52

2553 2558 2563 2568 2573

TF
R 

ปี 

อัตราเจริญพันธุ์รวม 

เป้าหมาย 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 

๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (จ.2 กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 

0.79 0.82 0.85 0.85 

0.7
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HD
I 

ป ี

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยจําเป็นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการต้ังครรภ์ พร้อมท้ังส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ 

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง  
(จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ร้อยละ  ๗๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ  ๘๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ  ๘๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ  ๙๐ 

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ  (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข) 

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
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต (จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ) 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)  
ของ World Economic Forum (WEF) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๕ 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยทํางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มข้ึนให้กับประเทศ 

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ

ของตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น (จ.3 กระทรวงแรงงาน) 

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 

 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (จ.3 กระทรวงแรงงาน) 

  

สัดส่วนก าลังแรงงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
สัดส่วนผู้สาํเร็จ

การศึกษา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นร้อยละ 

๕๐ ของผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

  

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
และร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม (จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐  

ต่อ ๕ ปี 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐  

ต่อ ๕ ปี 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐  

ต่อ ๕ ปี 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐  

ต่อ ๕ ปี 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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12.  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

สถานการณ ์

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. คนไทยมีการศกึษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสทิธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต (จ.2กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา (จ.2 กระทรวงศึกษาธิการ) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑  โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ี
เน้นการลงมือ 

คนไทยได้รับการศกึษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเปน็ของโลก 
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ) 

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 กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม

สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ท้ังด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพตามพหุปัญญา  
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพฒันาให้เตม็ตามศกัยภาพ (จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ) 

สัดส่วนสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 10 

(ปี 66 – 70) 
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจดัการ

เรียนตามพหุปัญญา 

(ปี 71 – 75) 
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจดัการ

เรียนตามพหุปัญญา 

(ปี 76 – 80) 
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจดัการ

เรียนตามพหุปัญญา 

สัดส่วนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

(ปี 61 – 65) 
ร้อยละ 10 

(ปี 66 – 70) 
ร้อยละ 10 

(ปี 71 – 75) 
ร้อยละ 10 

(ปี 76 – 80) 
ร้อยละ 10 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงศึกษาธิการ 
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13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สถานการณ ์

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน และมีความเป็นอยู่ดี  (จ.2 กระทรวง
สาธารณสุข) 

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

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกัน 

และลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข) 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๖๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐท่ี
สนับสนุนสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อ
การกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ ในระดับ
ชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข)  
อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะท่ีควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive 

conditions : ACSC) ลดลง 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ 

การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพที่ทันสมัยสนบัสนนุการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพท่ีทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน 
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสขุภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 

มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข) 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕ 

การกระจายบรกิารสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกําลังคนและ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมท้ังยกระดับคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐานสากลท่ัวทุกพื้นท่ี  

ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข) 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ทุกจังหวัดไม่ต่่ากว่า 
๐.๖๗ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ทุกจังหวัดไม่ต่่ากว่า 
๐.๖๘ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ทุกจังหวัดไม่ต่่ากว่า 
๐.๖๙ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ทุกจังหวัดไม่ต่่ากว่า 
๐.๗๐ 

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

ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศมากขึ้น (จ.3 กระทรวงสาธารณสุข) 

สัดส่วนประชาชนท่ีมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
(ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพิ่มเป็นร้อยละ ๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐ 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงสาธารณสุข 
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14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
สถานการณ์ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๒๕๔๗ ๒๕๕๔ 

ร้อยละ  
๓๓ 

ร้อยละ  
๒๕ 

ร้อยละ  
๒๗ 

ร้อยละ  
๒๕ 

สัดส่วนการออกก าลังกายของประชากรลดลง 

ที่มา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ใช้กีฬาส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี มีน้ําใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา 
(จ.2 : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของการออกก่าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มี
ความจ่าเป็นต่อทักษะในการด่ารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกก่าลังกายเพื่ อ
รักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัคร การกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้่าใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกก่าลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ่านวยความสะดวก ด้านการออกก่าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ 

คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มข้ึน (จ.3 : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรท้ังหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
(ปี ๖๑ – ๖๕)  
ร้อยละ ๔๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐)  
ร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕)  
ร้อยละ ๗๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๘๐ 

การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของ
ชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความส่าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทาง
อาชีพที่ม่ันคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ (จ.3 : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 
(ปี ๖๑ – ๖๕)  

อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย 
(ปี ๖๖ – ๗๐)  

อันดับ ๖ ในระดับเอเชีย 
(ปี ๗๑ – ๗๕)  

อันดับ ๕ ในระดับเอเชีย 
(ปี ๗๖ – ๘๐)  

อันดับ ๔ ในระดับเอเชีย 

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน (จ.3 : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ร้อยละ ๕  

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๕  

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๕  

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
มีสัดส่วนที่เหมาะสมตาม

มาตรฐานสากล 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น (จ.3 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

 

ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม (จ.2 : กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  

15. ประเด็น พลังทางสังคม 
สถานการณ์ 

เป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

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

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (จ.3 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  

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

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

  

  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 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
สถานการณ์ 

ที่มา : ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลโดย
สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง 
(จ.2 : กระทรวงการคลัง) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของ
เกษตรกร แรงงานท่ัวไป และกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อ
ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหน้ีสิน 
ครอบคลุมท้ังหน้ีในระบบและนอกระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าท่ีสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น (จ.3 : กระทรวงการคลัง) 

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 
ในรูปแบบท่ีมีโครงสร้างกระจายรายได้ ท้ังวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าท่ีเป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้าง
กระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจําเป็น และ
การบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างตอ่เนือ่ง (จ.3 : กระทรวงมหาดไทย) 
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 

กลุ่มประชากรรายไดต้่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนีส้ินไดมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนือ่ง (จ.3 : กระทรวงมหาดไทย) 

สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (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 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการคลัง 
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คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุม้ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

(จ.3 : กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์)  

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  

17. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

สถานการณ์ ปัญหาความเหลือ่มล้ ายังคงเป็นประเด็นทา้ทายส าหรับประเทศไทยนับตัง้แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๖ 

  

เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้ (จ.2 : กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

การคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่ําให้ทุกชีวิตให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการท่ีทุกภาคส่วน
ร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้าน
สุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทํางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทํางานท่ีมีคุณค่า และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการท่ี
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค 

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม  
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 

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและ
เหมาะสม 
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมาก

ย่ิงขึ้น (จ.3 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ลดลงร้อยละ ๑๐ 

X 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



nscr.nesdc.go.th 41 มิถุนายน 2565 

18. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
สถานการณ์ 

ที่มา : Yale Center for Environmental Law & Policy 

ต่ํากว่า ๕๐ 
ต่ํากว่า ๔๐ 

ต่ํากว่า ๓๐ 
ต่ํากว่า ๒๐ 

t0

t20

t40

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

อันดับ อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดขีึ้นอย่างยั่งยืน                   
(จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก่าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วย
การด่าเนินการปราบปรามและป้องกนั การบุกรุกทา่ลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

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

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
๕๕ คะแนน 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
๖๐ คะแนน 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
๖๕ คะแนน 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์  

พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
- สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่   

  เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒ 

- พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการ 
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ ๒ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
- สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่เป็น   

  ป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓ 

- พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ 
  ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและ 

  ชนบท ร้อยละ ๓ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
- สัดส่วนพ้ืนที่สีเขยีวพ้ืนที ่

  เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๔ 

- พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการ 
  ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 

  และชนบท ร้อยละ ๔ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
- สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่    

  เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๕ 

- พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการ    
  ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 

  และชนบท ร้อยละ ๕ 

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น (จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น (จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส่าคัญ จัดให้มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเคร่ืองมือประมงแบบท่าลายล้าง ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส่าคัญต่อระบบนิเวศ การ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล  

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) 
(ปี ๖๑ - ๖๕) 
๗๐ คะแนน (ปี ๖๖ - ๗๐) 

๗๒ คะแนน 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
๗๕ คะแนน 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
๗๗ คะแนน 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น (จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 
Y2 Y1 

X 

 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ให้ความส่าคัญกับการก่าหนด
เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเช่ือมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน และด่าเนินงานตาม
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการของเสีย มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค่านึงถึงปัจจัยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ 

การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ 

จากกรณีปกติ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๕ 

จากกรณีปกติ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ 

จากกรณีปกติ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ 

จากกรณีปกติ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง (จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

 การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล เช่น ด้านดิน น้่า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ังหมด) 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๓๕  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๙๐  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ร้อยละ ๙๐  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ร้อยละ ๙๐  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ (จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  

(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๓๕  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๙๐  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ร้อยละ ๙๐  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ร้อยละ ๙๐  

ของพื้นที่เป้าหมาย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
(จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  
(ปี ๖๑ - ๖๕) 

๐.๗๔ 
(ปี ๖๖ - ๗๐) 

๐.๘๑ 
(ปี ๗๑ - ๗๕) 

๐.๘๙ 
(ปี ๗๖ - ๘๐) 

๐.๙๕ 

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น (จ.2 : กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 การยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนไทย พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม 

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๑ - ๗๕) 
ร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๖ - ๘๐) 
ร้อยละ ๒๐ 

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้มและคุณภาพชวีิตท่ีดี 
(จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สถานการณ ์

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

๒. ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคสว่นต่างๆมีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 เป้าหมาย 

๑. ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมขึ้น (จ.2 : สนง. ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
๒. ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า (จ.2 :สนง. ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
๓. แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี (จ.2 :สนง. ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ)  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ําทัง้ระบบ จึงมุ่งเน้นการกาํหนดเปา้หมาย และ
แนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ําทัง้ระบบ เพื่อให้เกิดความมัน่คง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ํา
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้  

          การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุม่น้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ด้วยการเพิ่มระดับความ
มั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นทีช่นบท โดยยกระดับระบบน้ําสะอาดและการดูแลระบบน้ําในชุมชนชนบท 
เพิ่มระดับความมัน่คงด้านน้ําเพื่อส่ิงแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ แม่น้ําคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และ
พัฒนาพื้นที่ริมลําน้ําหลัก  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทอ่งเที่ยว เพิ่มระดับการฟื้นตัวจากพิบตัิภัยด้านน้ําและลด
ความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ําเทยีบจากกรณีปกติ 

ระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น จากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่

ระดับ ๕) (จ.3 : กระทรวงมหาดไทย) 

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพ่ิมขึ้น (จ.3 :กระทรวงมหาดไทย) 

  

           เพ่ิมผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยดั รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ําในเขตเมอืงด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการออกแบบระบบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมัน่คงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิโดยบูรณาการการ
พัฒนาระบบประปาเมอืง ระบบน้ําแบบบรูณการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภาพจากการใช้น้ํา ๑๐ เท่า 

ระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น (จ.3 : กระทรวงมหาดไทย) 

ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น (จ.3 : ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 

ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น (จ.3 : ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 

  

        การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลํา
คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและการป้องกันตล่ิงและฝายชะลอน้ํา มีการ
วางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมส่ีวนร่วมใน
การบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ํา
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มี
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสําคัญของแม่น้ํา คู คลอง   

แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (จ.3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

Y2 Y1 

X 

จ.1 : ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 

(จ.3 : ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
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    ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เป้าหมาย 

    ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ (จ.2 : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๕ 

๗๐ 
๗๕ 
๘๐ 
๘๕ 
๙๐ 
๙๕ 

๑๐๐ 

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

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
ร้อยละ 

ช่วงปี 

ที่มา: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

สถานการณ์ 

สถานการณ์ 

ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
(จ.2 : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

เป้าหมาย 

ช่วงปี อันดับ 

     การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐอํานวยความสะดวกประชาชนได้ 
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงจะทําให้เกิด
จากการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมี
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้ 
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพ่ิมขึ้น (จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๒,๑๘๐ 
กระบวนงาน) 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕,๓๖๐ 
กระบวนงาน) 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

     การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ  
การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3 : สนง. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

     การปรับสมดุลภาครัฐ ให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล ให้สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองใน
พื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อ
ก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน มีเป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง  ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม (จ.3 :ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัด)) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน (จ.3 : กระทรวงมหาดไทย) 

     การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการทีเ่ปน็เลิศ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทํางานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว (จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

ร้อยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
แผนงาน/โครงการ

ภายใต้  
๑๕ ประเด็น

เร่งด่วนของแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) 
ร้อยละ ๕๐ของ

โครงการ 
ที่ได้รับ

งบประมาณ 
มีผลสัมฤทธ์ิต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ปี ๗๑ – ๗๕)  
ร้อยละ ๗๕ ของ

โครงการ 
ที่ได้รับ

งบประมาณ 
มีผลสัมฤทธ์ิต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
โครงการทั้งหมด

ที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธ์ิ 
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 าบลท่ีน าแผนชุมชนสู่การ

พัฒนาท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ท่ีก 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 

สัดส่วนของหน่วยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

(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 างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) 

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 

Y1 Y2 

จ.1 : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 



nscr.nesdc.go.th 44 มิถุนายน 2565 

21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถานการณ์ 

ท่ีมา: องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International) 

เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (จ.2 : สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

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 ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการพัฒนาคน 
เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอม
ให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต 
ควบคู่กับส่งเสริมการมส่ีวนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส่งเสริมการสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารงาน 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
(จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 

(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 คะแนนข้ึนไป) 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๘๐ 

(๙๐ คะแนนข้ึนไป) 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

( ๙๐ คะแนนข้ึนไป) 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง (จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
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 านวนข้อร้องเรียนเจ้าหนา้ที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (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 านวนคดีทุจริตที่เกีย่วข้องกบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ลดลงร้อยละ ๒๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ลดลงร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ลดลงร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ลดลงร้อยละ ๙๐ 

การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ท้ังใน
ข้ันตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดําเนินการทางคดี การยึด/
อายัดทรัพย์สินของผู้กระทําความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทําความผิด 
ท้ังทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรา
กฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่
ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ี
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
(จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 

กระบวนการด าเนนิคดทีุจริตที่จ าเปน็ต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกตทิี่กฎหมายก าหนด 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ไม่เกินร้อยละ 

๒๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ไม่เกินร้อยละ 

๒๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ไม่เกินร้อยละ 

๑๕ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ไม่เกินร้อยละ 

๑๐ 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟอ้งกลับ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ไมเ่กินร้อยละ 

๔  
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ไม่เกินร้อยละ 

๓  
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ไม่เกินร้อยละ 

๒  
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ไม่เกินร้อยละ 

๑  
ของจํานวนคดี

ท่ีส่งฟ้อง 

Y1 Y2 

X 

จ.1 : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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22. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
สถานการณ์ 

หมายเหตุ : (อันดับ/จํานวนประเทศ) 
ที่มา : World Justice Project , ปี ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ 
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๓๐ 

อัน
ดับ

 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย 

  
๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม (จ.2 : กระทรวงยุติธรรม) 
๒. การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ (จ.2 : กระทรวงยุติธรรม) 

ช่วงปี 

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

     การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่
จําเป็นและสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากนํา เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกฎหมายทุกลําดับช้ันให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็น
เอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนํากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซ่ึงเป็นกลไก
สําคัญที่จะนํากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหล่ือมลํ้าและความไม่เท่าเทียม 

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง (จ.3 : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 
  สัดส่วนของกฎหมายท่ีได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเน้ือหาท่ีไม่เป็น

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/ เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย 
(ปี ๖๑ – 

๖๕) 
- 

(ปี ๖๖ – 
๗๐) 

- 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
คดีที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผู้บริโภค   
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า 
ลดลงร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
คดีที่เกี่ยวกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติ   
การคุ้มครอง

ผู้บริโภค   
การจ้างแรงงานที่ไม่  
เป็นธรรม และการ 
ผูกขาดทางการค้า 
ลดลงร้อยละ ๗๕  

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม (จ.3 : กระทรวงยุติธรรม) 
 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 

ระยะเวลาท่ีลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 

รวดเร็วข้ึน 
ร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
รวดเร็วข้ึน 
ร้อยละ ๗๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
รวดเร็วข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
รวดเร็วข้ึน 
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย (จ.3 : กระทรวงยุติธรรม) 
 จ านวน/ ระดับของมาตรการ/ กลไกท่ีประชาชนมีส่วนร่วมกัน 

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 านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ (จ.3 : กระทรวงยุติธรรม) 

อัตราส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนขั้นตอน ในการอ านวยความยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว 

(ปี ๖๑ - ๖๕) 
ร้อยละ ๗๕  
ของจํานวน

ข้ันตอนที่สําคัญ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๑๐๐  
ของจํานวน

ข้ันตอนที่สําคัญ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๗๐  

ของจํานวนข้ันตอน
ทั้งหมด 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๑๐๐  
ของจํานวน

ข้ันตอนทั้งหมด 

ประเภทและระดับของมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม 

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

สะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุคน

พิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
กระบวนการ
ยุติธรรม) 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐  
(มาตรการสําคัญ 

ที่รัฐกําหนดข้ึน เพื่อ
ขจัดการเลือก

ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ธรรมใน 

กระบวนการ
ยุติธรรม)   

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๑๐๐  

(มาตรการที่สําคัญ 
ที่รัฐกําหนดข้ึน 

 เพื่อขจัดการเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ธรรมในการอํานวย

ความยุติธรรม) 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๑๐๐  
(มาตรการที่รัฐ
กําหนดข้ึนเพื่อ

ขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมใหบ้คุคล

สามารถ 
ใช้สิทธิ หรือ
เสรีภาพใน 

กระบวนการ
ยุติธรรมได้ 

เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น) 

X 

Y1 Y2 

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย 
(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ร้อยละ ๗๕ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ร้อยละ ๘๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ร้อยละ ๙๗ 

จ.1 : กระทรวงยุติธรรม 
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23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สถานการณ์ 

เป้าหมาย 

๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน (จ.2 : กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมภายในของ 
    ประเทศเพิ่มข้ึน (จ.2 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาท รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการ
บริการ ที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจําเป็นของอุตสาหกรรม
และบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน (จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
ขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี 

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
(จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
เพ่ิมขึ้น ๑ เท่าจากปีฐาน 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
เพ่ิมขึ้น ๒ เท่าจากปีฐาน 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
เพ่ิมขึ้น ๓ เท่าจากปีฐาน 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
เพ่ิมขึ้น ๕ เท่าจากปีฐาน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในทุกด้าน เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรม
โลกที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐให้เข้ากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น  
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
- 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
- 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
- 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
- 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีเป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนํ้า 
และทางทะเล รวมท้ังการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก  

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างย่ังยืนเพิ่มขึ้น  
(จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม) 

สัดส่วนสิทธบิัตรอนสุิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ  
ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด  

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
จัดทําฐานข้อมูลและมีข้อมูล 

ปีฐาน เก่ียวกับสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 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 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน มุ่งเน้นการสะสมองค์ความรู้ การต่อ
ยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
นวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้
ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 
(จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
อันดับ ๑ ใน ๒๐  

ของประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 
อันดับ ๑ ใน ๑๕  
ของประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 
อันดับ ๑ ใน ๑๐  
ของประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย 

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

ในเอเชีย 

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการ
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทนุวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ 

โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

(จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

อัตราการของจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 

ร้อยละ ๑๐ 

(ปี ๖๖ – ๗๐) 

ร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) 

ร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 

ร้อยละ ๘๐ 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 

(จ.3 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

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 

Y1 Y2 

จ.1 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  

เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 

หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

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

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และ
หน่ วยงาน อ่ืน  ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง  เ พ่ือ ให้ เ กิด การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มีความ
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละ
แผนย่อย เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย 

Y 

*หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ด าเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย  
 

จ.1 

จ.2 

จ.3 

Y2 

Y1 

• รับผิดชอบด าเนินการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผน
แม่บท (Y2) และเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดท า
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว  

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

• ประสานกับ สศช. ในการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

• ประสานด าเนินการจัดหาและน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

• ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1) 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย  

(จ.2) 

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (จ.3) 

หน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1) 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย  

(จ.2) 

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (จ.3) 

ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏบิัต ิ
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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  

(ซึ่งเป็นโครงการท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  
(Top Priorities)   

571 

แนวทางที่สอดคล้องการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยที่
เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 ประเด็นแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ1 
แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues)  
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 2 โครงการเงินกู้ฯ 

โครงการประจ าป ี
งบประมาณปี 2564 

โดยในห้วงปี 2561-2565 การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติยังคงขับเคลื่อน 
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นควบคูไ่ปกับการด าเนินตามการแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

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

เป้าประสงค์ 

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience” 

“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างทั่ วถึ ง  สร้ างอาชีพและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และ มีการวางรากฐานเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 

สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
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สาระส าคัญและหลักการของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

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

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่าน
การส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ

ชุมชนร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างต าแหน่งงานใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงานแรงงานคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่ เสริมสร้างจุดเด่นทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ข อ ง 
แต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ 
(Cluster) 

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  
บูรณการระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและ
สนับสนุน SMEs เป็นต้น  

แนวทางการพัฒนา 

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน  

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก

ในภูมิภาคและเมืองรอง 

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
เศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้  

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติดตาม ประเมินผล เพ่ือสะท้อนปัญหา ปรับปรุง
กฎหมาย เพ่ือดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริม
การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ   

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs 
รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
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 ให้เอ้ือต่อการส่งเสริม SMEs   

สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่  

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง 
และเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยค านึ งถึงฐาน
ทรัพยากร ความพร้อมและศักยภาพของพื้นท่ี 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ 

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

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565  



nscr.nesdc.go.th 54 มิถุนายน 2565 

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่ เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 

สร้าง Market Platform ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต การจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 
สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งระเบียบ กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน 
และอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)  
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป 

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

ครบวงจร 

2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

2.3 การยกระดับภาค 
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเนน้

คุณภาพ 

2 
พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต  

(Transform) 
ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทยแ์ผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มความตอ้งการสูงขึ้น  

ส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร  

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

เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว โดย
เชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่การ
ท่องเที่ยว  

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะในการ
สอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างท่ัวถึงและ
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น 

สร้ าง Market Platform ให้ กลุ่ มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค
ได้โดยตรง  

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร 

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง 

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารท้ังห่วงโซ่มูลค่า 
โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่  

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมส าหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์  

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้ ง ร ะบบไปสู่ ยานยนต์สมัย ใหม่ที่ เป็ นมิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อ่ืน ๆ   

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป 
พร้อมท้ังเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นใน
การด ารงชีวิตท้ังความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพ  

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ (Upskilling) 
และปรับศักยภาพแรงงาน (Reskilling) ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อม 

การยกระดับทักษะ (Upskill) 
ปรับทักษะ (Reskill) และ

ส่งเสริมการเรียนรู้  

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และ
พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมี
ก า ร 
บูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ กระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแสวงหาแนวทางด าเนินการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น 

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

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)  

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม 

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ  

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต  

3.1 การพัฒนาทักษะ 
แรงงานและการเรียนรู ้

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 

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันท่ีบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูประบบการผลิต
ก าลังคนท้ังการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้
เชื่ อม โ ย งกั น  และ มีประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น  ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

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

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบ
หลักประกันทางสังคมที่รองรับรูปแบบการท างานใน
อนาคต  

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมกับ
รูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมี
การบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูล
ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบั ติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง  

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนท่ี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังร่างกาย
และจิตใจ สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการมี
สุขภาวะท่ีด ี
 

ศึกษาแนวทางด า เนินการปฏิ รูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สังคมสูงวัย และอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง 

แนวทางการพัฒนา 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565  
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พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ  

การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศโดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการ
จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

สร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  

รองรับสาธารณภัยและภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

4.4 การเสริมสร้างความม่ันคง           
และบริหารจัดการความเสี่ยง  

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้      
และนวัตกรรม  

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล  

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

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิ ทัลให้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบ เช่น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ 

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค 

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บ
และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

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

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนา 

แก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากร 

ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ 

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในพื้นท่ีของตนเอง  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีและภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคม  ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ 

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ประเทศ 

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)  
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลส าเร็จ 4 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 65 

13 แผนปฏิรูป 
(ฉบับปรับปรุง) 
62 Big Rock  

4 เป้าหมาย  
15 ตัวชี้วัด 

23 ประเด็น 37 เป้าประเด็น 
140 เป้าหมายแผนย่อย 

รายการค่าด าเนินการ 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 65 

* แผนการปฏิรูปฉบับเดิมด าเนินการคู่ขนานไปกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ทั้งนี้ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จะสิ้นสุดระยะเวลาในปี 2565 โดย สศช. จะมีการรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ทราบต่อไป 
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การด าเนินการในระยะต่อไป :  การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ตามที่ สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยให้ สศช. รับ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

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

บังคับใช้เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560  
มาตรา 10 และ มาตรา 11 

พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
บังคับใช้เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560  

มาตรา 11 บัญญัติใหมี้การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ทุก 5 ปี  
โดยยุทธศาสตร์ชาติมกี าหนดครบ 5 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 

มาตรา 10 วรรค 1  ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
แต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562) 

มาตรา 10 วรรค 4  ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับแผนแม่บทฯให้สอดคล้องกับ 
ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน และเม่ือคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ในคราวการประชุมหารือร่วมประธานกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ เมื่อวันจันทร์ที่14 กุมภาพันธ์ 2565 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ในคราวการประชุมยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2565  

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  

คณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

มีมติเห็นชอบหลักการ แนวทาง และการด าเนินการ
ปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมาย 
สศช. ด าเนินการต่อไป 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

Ends 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 – 2580) 

แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง)  
ประเด็น 1 – 23 
(2566 – 2570) 

แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามสถานการณ์ 

(ม.10) 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น 1 – 23 
(2561 – 2565) 

แผนระดับที่ 
1 

แผนระดับที่ 
2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

Ways 

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน… แผนอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 3 Means 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

โควิด-19 

เทคโนโลยี 

สังคมสูงวัย 

อนาคตของงาน 

สังคมวัฒนธรรม 

ความเป็นเมือง 

สภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซ 
เรือนกระจก 

พลังงานหมุนเวียน 

เศรษฐกิจ 
การเมืองโลก 

กระแสสุขภาพ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ส่งผล
ต่อวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 

ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ตาม ม. 11  

แผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ 2 (Ways) ที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายระดับ
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ไปสู่การปฏิบัติโดยตรง ผ่านห้วงการพัฒนา 4 ห้วง ๆ ละ 
5 ปี ซึ่งมีก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในแต่ละห้วงการพัฒนา ดังนั้น ส านักงานฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ด าเนินการตาม ม . 10 วรรค 4 ในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  

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

Ends 

Ways 

Means 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 – 2580) 

แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง)  
ประเด็น 1 – 23 
(2566 – 2570) 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น 1 – 23 
(2561 – 2565) 

แผนระดับที่ 
1 

แผนระดับที่ 
2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน… แผนอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 3 

แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามสถานการณ์ 

(ม.10) 

Ends 

Ways 

Means 

ข้อค้นพบ 

มีความครอบคลุมทุกมิติ 1. 

2. ยุทธศาสตร์ชาติมีความยืดหยุ่น
ตามบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ทั้งของโลกและประเทศ 

3. พร้อมรองรับผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ยังคงเดิม แต่จะมีการปรับแผนแม่บทฯ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยี 

สังคมสูงวัย 

อนาคตของงาน 

สังคมวัฒนธรรม 

ความเป็นเมือง 

สภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซ 
เรือนกระจก 

พลังงานหมุนเวียน 

เศรษฐกิจ 
การเมืองโลก 

กระแสสุขภาพ 

ความมั่นคง 

ความเหลื่อมล้ า 

ภาครัฐ 

โควิด-19 
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หมายเหตุ : ข้อสังเกตของเป้าหมาย คือ การที่เป้าหมายระดับแผนย่อย 
อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น 

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากก าหนดตวัชี้วัดที่ไมส่ะทอ้นต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ   
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น พบว่า  
แผนแม่บทฯ มขี้อสังเกตในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา 

ด าเนินการปรับ 

ดังนั้น ไม่มีการปรับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

ไม่มีการปรับ 

จะด า เนินการปรับแผนแม่บทฯ เฉพาะในส่วน 
ของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา 
ทั้งน้ี 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย จะไม่มีการปรับลดหรือยกเลิก 

หลักการและแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ :  ข้อสังเกตของเป้าหมาย คือ การที่เป้าหมายระดับแผนย่อยอาจไม่
ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น 

ข้อสังเกตของแผนแม่บทฯ 
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การด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

เมษายน  
2565   

กันยายน  
2565 

14 กุมภาพันธ์ 2565  
คจย. ในคราวการประชุม

หารือร่วมประธาน คจย. มีมติ
เห็นชอบ หลักการ แนวทาง

และการด าเนินการปรับ 
แผนแม่บทฯ  

คกก.ยช. คร้ังท่ี 1/2565 
มีมติเห็นชอบหลักการ.แนวทาง 

และการด าเนินการปรับ 
แผนแม่บทฯ  

21 กุมภาพันธ์ 2565  

การประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 

เพื่อขอความเห็นชอบ 
ร่าง แผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง 

เสนอเรื่องต่อ ครม. 
เพื่อขอความเห็นชอบ  

ประกาศใช้ 
แผนแม่บทฯ 
ฉบับปรับปรุง  

คาดว่าจะเข้า ครม. มีมติเห็นชอบหลักการ แนวทางและการ
ด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ ในวันที่ 10 พ.ค. 2565 

กระบวนการรับฟังความเห็น 

10 พฤษภาคม 2565 
ครม. มีมติเห็นชอบหลักการ แนวทาง
และการด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ 

พฤษภาคม  
2565   

กระบวนการแก้ไขปรับแผนแม่บทฯ 

มิถุนายน 
2565   

กรกฎาคม 
2565   

สิงหาคม 
2565   

มอบหมาย สศช. ด าเนินการตามหลักการและแนวทาง 
การปรับแผนแม่บทฯ 

การด าเนินการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยให้ สศช. รับ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

การประชุมร่วมประธานคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อขอความเห็นชอบร่าง แผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง 
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ความเป็นมา 

6 เมษายน 2561  
แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

13 ตุลาคม 2561  
ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

18 เมษายน 2562  
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 23 ประเด็น  

7 พฤษภาคม 2562  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

  

แผนการปฏิรูปประเทศ  

  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 

และก าหนดให้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไข 
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือ
เพราะเหตุ อ่ืนใดให้คณะรั ฐมนตรี แจ้ 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 
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
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วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเช่ือถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม  

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

 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองท่ีดินและการแก้ปัญหาท่ีดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

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

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ 

การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ การอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนกําลังคนและค่าตอบแทน
ภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอํานาจ การปกครอง
ท้องถ่ิน 

การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ระบบอนุญาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย และ
การเข้าถึงกฎหมาย 

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
ส า ร ส น เทศม า ใ ช้ ใ นก า รพัฒนา ประ เทศ  สื่ อ ปล อดภั ย แล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ 

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

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก 
 

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม 

กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา หลักสูตร ตํารา และเทคโนโลยี
ทา ง กา ร ศึ กษ า  บทบา ทขอ งภา คส่ วน ต่ า ง  ๆ  ใ นก ารปฏิ รู ป ก า ร ศึ กษ า  
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  
การสอนแบบสื่อทางไกล 

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการท่ีดี  
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย 
ในการดํารงชีวิต 
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หมายเหตุ  (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 62  โดยมีระยะเวลาจัดท าแผนฯ  2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันท่ี 30 มิ.ย. 63 

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

ปฏิรูปประเทศ เพื่ อให้การปฏิรูป
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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แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 

โครงการและกิจกรรม 
มีจ านวนมาก  

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน 

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock   

กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ในระดับแผน 

ขาดความชัดเจน 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ทั้งนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน 

ตัดกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) / 
ปรับท่ีมีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความส าคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62  

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ 
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

30 วัน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

คณะกรรมการยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 
17 ส.ค. 63 

ตุลาคม 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ที่ประชุมร่วมประธาน 
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
พิจารณา 15 ต.ค. 63 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 

คณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการปฏิรูป
เพ่ิมเติม 

30 มิ.ย. 63 45 วัน 

ธันวาคม 

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

14 ก.ค. 63 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา 9 พ.ย. 63 

ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏริูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้ 

กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญ  
(Big Rock) / ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสําคัญ พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการเสนอกฎหมาย 

ทบทวนข้อเสนอให้จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 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) 

ตุลาคม 63 

19 ต.ค. 63 
ที่ประชุมร่วมประธาน 

กรรมการปฏิรูป 
ทุกคณะ 
พิจารณา 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา  

(ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา  9 พ.ย. 63 

พฤษภาคม 62 เมษายน 62 เมษายน 61 ตุลาคม 61 ธันวาคม 62 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
จ านวน 11 ด้าน 

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

6 เม.ย. 61  

8 ต.ค. 61  
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติไดป้ระกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  
จ านวน 23 ประเด็น  

18 เม.ย. 62  

7 พ.ค. 62 
ครม.เห็นชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ตามที่คณะกรรมการอิสระ 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ 

ครม.เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

3 ธ.ค. 62 

30 วัน 

มิถุนายน 63 กรกฎาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63 

คณะกรรมการ 
ยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

17 ส.ค. 63 
ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ครม. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิรูปเพ่ิมเติม 
30 มิ.ย. 63 

45 วัน 

90 วันนับต้ังแต่วันที่แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

14 ก.ค. 63 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ

ปฏิรูปประเทศทุกคณะ  
ครั้งที่ 2/2563 

ประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

พฤษภาคม 63 

 5 พ.ค. 63 
ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ   

90 วันนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

เสนอรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว โดย 
     สว. 8 ก.พ. 64  
     สส. 4 และ 11 ก.พ. 64   

กุมภาพันธ์ 64 เมษายน 64 

ครม. มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 8 ธ.ค. 63 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว  

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64  

เสนอ แผนขับเคลื่อน Big Rock 
ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ระยะเวลาการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ กระบวนการในการดําเนินการปรับปรุงแผนการปฎิรูปประเทศ 
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1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่ ง เสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

3.  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

4.  การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

5.  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
     เพ่ือการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน กกต. 

สถาบันพระปกเกล้า 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุก
ระดับ โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม 

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

- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน ์ออฟไลน์ และพื้นที่ 
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- บูรณาการการท างานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน 

- ศึกษาและจัดท าข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

- บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน
ข้อเสนอดังกล่าว 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองท่ีดี การเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งข้ันต้น (Primary Vote) 

- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญท่ียึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 

- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญท่ีสามารถน าเสนอผลกระทบท้ังเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ  

010102 

200301 
200302 

210101 

010102 
010103 

010102 
010103 

010103 

1 
ด้านการเมือง 

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

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

200101 080102 
1.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
 การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

2.  จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี 
 ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม 

 สถานการณ์ 

ก.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบน
ฐานของกระทรวง 

 รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กร
บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 

 การมอบอํานาจการจัดส่วนราชการ 
 การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ  
รวมท้ังการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
เพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล 
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาํหรับบริการภาครัฐ  
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

200501 ส านักงาน ก.พ. 

3.  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ 
 ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี  
 และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม 
     หลักคุณธรรม 

 เปลี่ยนระบบการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

 ดําเนินการจัดทําเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของตําแหน่ง
ระดับสูงท่ีสําคัญ(Role Clarification)  

 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 สํารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน
ท่ีหน่วยงานอื่น 

 พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 
 ขยายอายุเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการ

ทางานภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 

200301 
200302 

150101 

4.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 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 

 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัล 
ในทุกข้ันตอน 

 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผกูพัน 
 งบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว 
 เช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของ

หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กรมบัญชีกลาง 
 กําหนดกลไกการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์  
 จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ

ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)  
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคช่ันสนับสนุน  

(Shared Application Enabling Services)  
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่   

(Big data)  ภาครัฐ และการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

200101 

220101 

2 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

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



nscr.nesdc.go.th 69 มิถุนายน 2565 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

110201 

120101 

110401 
110402 

110401 
110501 

110301 
110402 

120101 

120101 

กสศ. / ศธ.  

ศธ./ สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ 

อว.TEDC/ศธ. 

สอศ. 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการดําเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทํางาน  
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวยั  
- สนับสนุนกลไกการดําเนินงานในระดบัพื้นที่ และต้นสังกัด  
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนรว่มของสังคม 

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  

- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ - จัดทํามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 

- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นท่ี และการคัด
กรองสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพเฉพาะด้านและ
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 

- ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการ 
- สํารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกําลังการผลิตของ

สถาบันอุดมศึกษาประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
- จัดทําแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงาน

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
- ติดตามและประเมินผล  

ลดภาระและอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
 อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ 

 ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด

 ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่

 ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยี

 มาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

4.  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

5.  จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- น าผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต  
 จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
- ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็น 
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรงุกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ 
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน 

- มีการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพนิัย 
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเปน็เรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบงัคบัการให้เปน็ไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมาย แนวทางการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ  
พิจารณาน าเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการพฒันาระบบการให้บริการประชาชนผา่นระบบการให้บริการอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเปน็เรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดให้มีกลไกเพื่อท าหน้าที่รับผดิชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาเปน็เรื่องดว่น 
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพจิารณาเปน็เรื่องดว่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดท าแผนงานหรือโครงการเกีย่วกบัการรวบรวมกฎหมายและการจัดท 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 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

ด้านกฎหมาย 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ได้รับความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (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  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ส านักงานศาลยุติธรรม  

ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจท่ัวประเทศ 
- พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ 
- เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล

การด าเนินโครงการ 
- สร้างช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ 

- จัดท าระบบการปล่อยช่ัวคราว 
- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เคร่ืองติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

และพัฒนาระบบก ากับดูแล 
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท างานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยี  
และประกาศให้สาธารณชนทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

220102 
220201 

220201 

220201 

220201 

220201 

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

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า/พัฒนาและเช่ือมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

- จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ  

และติดตามประเมินผล  
 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 4 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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เพ่ือเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน 3 ล้านราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ

 ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading / 
Investment Center) 

5.  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง 
 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด 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 
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG 

ก.เกษตรและสหกรณ์  

ก.การท่องเท่ียว 
และกีฬา 

สสว. 

- เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model  
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- ส่งเสริมด้านที่พัก  
- เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า  

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

- ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัรในการสร้างผูป้ระกอบการ 
- ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออกจากระบบการศกึษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- 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 ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
- พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
- เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs  
- พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 5 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. เ พ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ ไ ด้ตาม
เป้าหมาย 

2.  การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ัง
รายจังหวัด 

3.  การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

4.  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก.มหาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- การจัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน 

- หยุดยั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ในที่ดนิป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 
- เพิ่มและพัฒนาปา่อนรุักษ ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่วกบัการครอบครองหรือใช้ประโยชนท์ี่ดินป่าไม้ของ

รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเปน็ธรรม 
- พัฒนาการใช้ประโยชนผ์ลิตผลและการบริการจากปา่ไม้และอตุสาหกรรมปา่ไม้ทั้งระบบ 

- เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น 
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ า

ระดับชุมชนหรือระดับต าบล 
- จัดการน้ าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด าริ บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า 

และพลังงานอย่างบูรณาการ  
- ถอดรูปแบบความส าเร็จจากการท างานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย 

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ 

- เพิ่มกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต

ควบคุมมลพิษ  
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ 
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เม่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด 
- ก าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

180102 
180501 

180201 220101 

180401 

190101 
190202 
190103 

180301 
180501 

040101 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก.มหาดไทย 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 6 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ด้านสาธารณสุข 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

 
 2.   การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย    

3.  การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล 
ท่ีบ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

ก.สาธารณสุข  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- พัฒนาสถานท่ีท างานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 

- การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
- พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล  
- ขับเคลื่อนมาตรการรวมท้ังภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

- การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการท างานความม่ันคงด้านสุขภาพ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ 
- การจัดท าแผนบูรณาการเพ่ือการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.  การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว 
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

4.  การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ก.สาธารณสุข  

ก.สาธารณสุข  
- ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง 
- พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคสว่นต่างๆ 
- พัฒนาและเร่ิมใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวตักรรมท่ียั่งยืน 
- ขับเคลื่อนการด าเนินการท่ัวประเทศ 
- 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 

200302 150101 

7 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากน้ี ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร 
 เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ 
 การจัดการ Fake News 

2.  การก ากับดูแลส่ือออนไลน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินการ 
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
- การอบรมพัฒนาบุคลากรดา้นประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ 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 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น  
- 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 

100301 010301 200301 

3.  การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ก.การอุดมศึกษาฯ 

- การปลูกฝังให้เกดิการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา , ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยด าเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดท าเนื้อหาของ
สื่อส าหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

- การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

- การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงดา้นการสื่อสารในยุคดจิิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

010201 
100301 

120101 

8 

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน 
   รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ 
   ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ 

2 .  ผลักดันให้มี ฐานข้อมู ลทางสั งคมและคลั ง 
    ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ 
     และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม 
    ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ 
    คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
    ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

4. การสร้างกลไกท่ีเอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

5. การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน 

110501 

110101 

170201 

150101 

160202 

ก.การคลัง 

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพื่อให้แรงงาน    
  ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ  
- ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่วมกันศึกษา 
  แนวทางปรับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนใน 
  สัดส่วนท่ีเหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อ  
  วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)  

- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ 
  ในระดับพื้นที่จากข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บอยู่แล้ว  
- วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง 
  กลุ่มเป้าหมาย  
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล  
- ออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ก.มหาดไทย 
 

ก.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

- ปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖  
- วางระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลคนพิการท่ีข้ึนทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเช่ือมโยง 
  การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

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

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

ด้านสังคม 

ส านักงาน คกก. 
นโยบายที่ดินแห่งชาต ิ

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

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

9 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ด้านพลังงาน 
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเป็นธรรม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

1. ศูนย์อนุมั ติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง  

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

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

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 

200101 

200101 

070201 
070202 

070201 
070202 

070201 
070202 
070203 
070204 

ก.พลังงาน 

ก.พลังงาน 

สกพอ. 

ก.พลังงาน 

ก.พลังงาน 

- จัดตั้งเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ 
เพื่อด าเนนิการอนมัุติอนญุาตแบบเบด็เสร็จ 

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

ด้วยโรงงาน 

- ปรับปรุงแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ

ไฟฟ้า 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมกา๊ซธรรมชาติ  

- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑท์ี่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ (New S-Curve) 

- จัดท าแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถด าเนินการไดท้ันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

- ก าหนดกลไกและหนว่ยงานเจ้าภาพที่จะด าเนนิงานผลักดนัและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต  

- จัดท าแนวทางและขั้นตอนดา้นการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

- การด าเนินการกจิกรรมน าร่อง/ด าเนนิการ 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน 
- การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลังงาน 
- การด าเนินการจัดตัง้ศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

10 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

070201 
070202 

070201 
070202 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต  

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน 
การต่อต้านการทุจริต  

2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
ไร้ผลประโยชน์ 

5.  พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและประเด็นท่ี
ต้องแก้ไข 

- ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
- ผลักดันให้กฎหมายท่ีแก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก  

- ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน  

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

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
- มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล 
- จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม 
-  เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

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

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ 
- หน่วยงานที่มีหน้าท่ีตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  

210101 
210102 

210102 

210102 
210201 

210102 
210201 

210102 

11 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ด้านการศึกษา 

12 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

110201 

120101 

110401 
110402 

1.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

2.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
  ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน  
 ศตวรรษที่ 21 

3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู     
    และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ก.ศึกษาธิการ 

ก.อุดมศึกษาฯ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน  
- สนับสนุนนวตักรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 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
 ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
 ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

ก.อุดมศึกษาฯ 

- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณป์จัจุบัน และก าลังการผลิตของสถาบนัอดุมศกึษา
ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศกึษา 
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบนัอดุมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน

ของสถาบันอุดมศกึษา 
- ติดตามและประเมินผล  

120101 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิม
มูลค่า 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย  
 ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ 
 กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ 
 ขับเคลื่อน  

2.  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
 ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ  

 
ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน)  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
- พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาให้ออกมาเป็น

คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมท่ีจับต้องได้ ในระดับพ้ืนท่ีและระดับบุคคล 
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพ่ือใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต

สื่อท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเน่ือง 

100101 
100301 

050101 
050102 

010102 

- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน

ทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของคนแต่ละพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ  
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี

ให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ  
- ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานท่ี เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ

ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม  

3.  การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ 
 สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง 
 กายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้าง 
 โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  
- การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน

และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค  

130101 
130201 
140101 140201 
140301 

กระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

160101 
160201 

110101 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคน 
 ของประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)  

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

Ecosystem  
- การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เกี่ยวข้องท่ีมีอยู่เพ่ือให้สามารถสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง  170101 200401 

5.  การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร 
  ของประเทศ 

- พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
- พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลท่ีมีลักษณะพิเศษตามบริบทของ

พ้ืนท่ี  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ 

- พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย  
- พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
- จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนท่ีมีความสามารถสูงของประเทศ  
- พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดม

ทุน  
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ท้ังรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่  

- พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวลูกหลานท่ีมีศักยภาพในชุมชน  
- การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

080101 
080202 

110301  
110401 
110501 

120101 200501 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

13 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับแล้ว เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 64 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

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 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักระบุ
รายละเอียดในแผนขับเคลื่อนฯ 

1 2 3 4 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม  Big Rock 

หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 1 

เป้าหมายย่อย 2 
ระยะเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 3 

โครงการและ 
การด าเนินงาน 

ที่ส่งผลต่อ 
เป้าหมายของ 

กิจกรรม  
Big Rock  

4 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ  

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.  

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

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 นับจากนี้ไปอีก 2 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ท่ีก 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 

* อยู่ระหว่างน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา พ.ค. 64 

* หน่วยงานอัพเดทข้อมูล วันที่ 15 พ.ค. 64 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ  



nscr.nesdc.go.th 81 มิถุนายน 2565 

กระบวนการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

2563 2564 
 

กระบวนการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพ่ือใช้
เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการตามแผนปฏิรูป
ประเทศ คณะกรรมการฯแต่ละด้านพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามท่ีหน่วยงาน
เจ้าภาพเสนอ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ครม. มีมติรับทราบแล้ว เม่ือวันที่ 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  
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR  
ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 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 วันท่ี 15 พ.ค. 64 

จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการฯ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านกิจกรรม Big Rock ต่อไป 

7 ธ.ค. 63 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบในหลัก 
การแผนขับเคลื่อนแผน Big Rock 22 ก.พ. 64 

แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศในราชกิจจาฯ 25 ก.พ. 64 

• อยู่ระหว่างรายงานความคืบหน้า ม.270 รอบ ม.ค. – มี.ค. 64 เสนอ ครม. 
และรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน กรกฎาคม - กันยายน มิถุนายน พฤษภาคม ตุลาคม - ธันวาคม 

4 พ.ย. 64 รายงานความคืบหน้า ม.270 รอบ ก.ค. - ธ.ค. 63 , ม.ค. – มี.ค. 64 และ  
              เม.ย. – มิ.ย. 64 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ 

23 พ.ย. 64 รายงานความคืบหน้า ม.270 รอบ เม.ย. – มิ.ย. 64 ต่อวุฒิสภาเพื่อทราบ  
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0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี 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 ารวจให้ครบทุกสถานีท่ัว
ประเทศ 

0401 การให้ประชาชนสามารถติดตาม 
ความคืบหน้า ข้ันตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

BR 
กระบวนการ

ยุติธรรม 
คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุตธิรรม 

ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

สภา 
ทนายความฯ 

ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 

ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ 

0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง   
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
        ของประชาชนในกระบวนการ 
        นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
   สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

0104 การส่งเสริมการ 
   พัฒนาพรรคการเมือง 

0105 การปรับปรุงโครงสร้างและ 
   เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือ 
   การปฏิรูปประเทศ 

0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ 
        พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาท่ี 
        ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ 
        เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ 
        เสรีภาพของประชาชน 

0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ 
  ประชาชนในการจัดท า 
  และเสนอร่างกฎหมาย 

0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อ 
 รวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ 
 ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการ 
 ใช้งาน 

BR 
การเมือง 

หน่วยงาน 

14 สถาบัน 
พระปกเกล้า 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน  
ป.ย.ป. 

ส านักงาน  
กกต. 

สถาบัน 
พระปกเกล้า หน่วยงานร่วม

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  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
  ภาครัฐสู่ระบบเปิดเพือ่ให้ไดม้าและรักษา 
  ไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถ 
  อย่างคล่องตัวตามหลักคณุธรรม 

0204 สร้างความเข้มแข็งในการ 
  บริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี  
  โดยการมีส่วนร่วมของ 
   ประชาชน 

0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงิน 
   เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า  
   โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

กระทรวงดิจิทัล 
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 าเนนิการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคบัใช้กฎหมาย 

0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 
  กฎหมายท่ีสร้างภาระหรือเป็น 
  อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
 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 
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BR 
เศรษฐกิจ 

หน่วยงาน 

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 

กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
        (High Value Added) 

0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ 
        ท่องเท่ียวคุณภาพสูง 

0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ     
        ขนาดกลางและขนาดเล็กใน 
        อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ 
        การลงทุนของไทยใน(Regional 
        Trading/ Investment Center)  

0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ 
        เป็นพลังในการขับเคลื่อน 
        เศรษฐกิจ 

กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

กระทรวง 
พาณิชย์ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นท่ี 
        ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล  
        และชายฝ่ังรายจังหวัด  

0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ 
        ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  

0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม 
มลพิษมาบตาพุด  

กระทรวง 
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง 
มหาดไทย  

(กรมการปกครอง) 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
        ด้านสาธารณสุข  รวมถึงโรค 
        ระบาดระดบัชาติและโรคอบุัตใิหม่  
        เพื่อความม่ันคงแห่งชาติดา้นสุขภาพ  

0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ    
        ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและ 
        ดูแลรักษาโรคไม่ติดตอ่ส าหรับประชาชน  
        และผู้ป่วย  

0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ      
        ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่  
        บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ 
        ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง 
        นวัตกรรม 

0704 การปฏิรูประบบหลักประกนั 
       สุขภาพและกองทุนที่เกีย่วข้องให้ 
       มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ  
       เป็นธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและ 
       ยั่งยืนด้านการเงนิการคลัง 

0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี 
        ระบบบริหารจัดการแบบ 
        บูรณาการ คล่องตัว และการ 
        ร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพ 
        ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมอนามัย) 

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาต ิ

กระทรวง 
สาธารณสุข 

0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร     
        เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
        และการจัดการ Fake News 

0802 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์  0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ  

กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

BR 
สื่อสารมวลชน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

BR 
สังคม 3 กระทรวง 

มหาดไทย หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

4 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

9 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

4 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

5 
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 

0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้าหลักประกนั  
        รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ 
        ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ 
        นอกระบบ 

0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง 
        ความรู้ในระดับพืน้ที่ เพื่อให้สามารถจัด 
        สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ 
        อาชีพที่ตรงตามความต้องการของ 
        กลุ่มเป้าหมาย 

0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบยีนคนพิการ  
        เพื่อให้คนพิการไดร้ับสิทธิสวัสดิการ 
        และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม 
        และทั่วถึง 

0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกดิชุมชน 
        เมืองจัดการตนเอง 

0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่ 
        รัฐจัดให้กับประชาชน 

กระทรวง 
การคลัง 

กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์  

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 

นโยบายท่ีดินแห่งชาติ  

กระทรวง 
มหาดไทย 

หนา้นีน้ะแพรว 

05 

06 

07 

08 

09 
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1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ                  
       One-Stop-Service ด้าน 
       กิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

1002  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
    พลังงานแห่งชาติ 

1003  การใช้มาตรการบริษัทจัด        
    การพลังงาน (ESCO) 
   ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

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

1005  ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 
   และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ     
   เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 

1202   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ 
  ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน  
  ศตวรรษท่ี 21 

1204  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  และระบบอื่นๆ ท่ีเน้นการฝึก 
  ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่ 
  การจ้างงานและการสร้างงาน 

 

1205   การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ 
  ระบบธรรมาภิบาลของ    
  สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน 
  การพัฒนาประเทศไทย ออกจาก 
  กับดักรายได้ปานกลางอย่าง 
    ยั่งยืน 

BR 
พลังงาน 

10 
3 กระทรวง 

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 

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ   

BR 1101  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   ของภาคประชาชนในการ 
   ต่อต้านการทุจริต 

1102  การพัฒนาระบบคุ้มครอง 
         ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 
         ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1103  การพัฒนากระบวนการ   
   ยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส  
   ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี 

         ทุจริตท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

1104   การพัฒนาระบบราชการ 
  ไทยให้โปร่งใส  
  ไร้ผลประโยชน ์

1105  การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ 
   ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน 
   โครงการขนาดใหญ ่

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 
  ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
  ปฐมวัย BR 12 

การศึกษา กองทุนเพ่ือความ
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   การบริหารจัดการศักยภาพ   
  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  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป 
  อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ 
  กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ 
  เอกชนในการขับเคลื่อน 

BR 13 
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  

และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวง 
วัฒนธรรม 

สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรมฯ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สศช. ในส านักงานฐานะเลขานุการฯ  

4.1 

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

4 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

4 

ไม่ระบุความส าคัญ 
40 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น  
877 โครงการ 

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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4 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

4 

รายงานครั้งที่ 11 

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 

รายงานแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock 62 แผน และประเด็นที่

รัฐสภาให้ความสนใจ 

รายงานครั้งที่ 12 รายงานครั้งที่ 13 รายงานครั้งที่ 14 

รายงานความคืบหน้ากิจกรรม  
Big Rock 62 กิจกรรมและประเด็น

ที่รัฐสภาให้ความสนใจ 

กรอบระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

รายงานความคืบหน้ากิจกรรม  
Big Rock 62 กิจกรรมและประเด็น

ที่รัฐสภาให้ความสนใจ 

รายงานความคืบหน้ากิจกรรม  
Big Rock 62 กิจกรรมและประเด็น

ที่รัฐสภาให้ความสนใจ 

การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

พัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อรองรับส่วนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนนิการตามกิจกรรม Big Rock 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ        รายงานความคืบหน้าโครงการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก           รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock 

คกก./สส./สว./ ผู้เกี่ยวข้อง           เรียกดูรายงานสรุปผลความคืบหน้าได้จากระบบ 

แผนขับเคลื่อนและตดิตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

• หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมาย
ย่อย (MS) ทุกสิ้นไตรมาสผ่านระบบ 
eMENSCR 

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

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานความ
คืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ  

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน กระบวนการการติดตามและประเมินผล 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม

ล้ าในสังคม 

การเสริมสร้างและ
พัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ  

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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ความแตกต่างระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  

แผนปฏิบัติการด้าน… 

แผนปฏิบัติราชการ 

แผนอื่น ๆ 

แผนระดับ 3  

แปลงแผนระดับ 1 และ 2  
สู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12 

ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กําหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ 
ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

แผนระดับ 2  

ชี้ทิศทางท่ีประเทศ 
ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี 

ถ่ายทอดเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนระดับ 1  

ก าหนดกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว 

นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ  

ป้องกันและยับยั้ง 
ภัยคุกคามของประเทศ 

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
แก้ไขอุปสรรคเร่งด่วน 

QR Code  
มติ ครม 9 พ.ย. 64  

QR Code  
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  



nscr.nesdc.go.th 89 มิถุนายน 2565 



nscr.nesdc.go.th 90 มิถุนายน 2565 



nscr.nesdc.go.th 91 มิถุนายน 2565 

แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
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แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าทีส่ าคัญของโลก 
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกสท์ี่ส าคัญของภูมิภาค 
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แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมคีวามคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

เปาหมายระดั  บ 
หมั  ดหมาย

ตั  วชั  ั วั  ดและ 
คาเปาหมาย 

เปาหมายหลั  ก
ของแผน13 4. การเปลั  ั ยนผานการผลั  ตและบรั  โภคไปสั  ความยั  ั งยั  น 

5. การเสรั  มสรางความสามารถของประเทศ 
ในการรั  บมั  อกั  บการเปลั  ั ยนแปลงและความเสั  ั ยงภายใตบรั  บทโลกใหม 

3. สั  งคมไทยมั  ภั  มั  คั  มกั  นจากภั  ยธรรมชาตั  
และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

กลยั  ทธทั  ั  1การปองกั  นและลดผลกระทบ
จากภั  ยธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลง
สภาพภั  มั  อากาศในพั  ั นทั  ั สั  าคั  ญ

กลยั  ทธทั  ั  2 การพั  ฒนาและเพั  ั มศั  กยภาพ
ประชาชนและชั มชน ในการรั  บมั  อกั  บภั  ย

ธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ

กลยั  ทธทั  ั  4 การอนั  รั  กษฟนฟั 
ทรั  พยากรธรรมชาตั  ระบบนั  เวศเพั  ั อปองกั  น
และลดผลกระทบจากภั  ยธรรมชาตั  และการ

เปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

กลยั  ทธทั  ั  3 การใชวั  ทยาศาสตรและเทคโนโลยั  
ในการบรั  หารจั  ดการความเสั  ั ยงจากภั  ย

ธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

กลยั  ทธทั  ั  5 การสงเสรั  มความรวมมั  อ
กั  บตางประเทศเพั  ั อบรั  หารจั  ดการ 
และลดความเสั  ั ยงจากภั  ยธรรมชาตั  
และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

1.1 สงเสรั  มการใชมาตรการเชั  งปองกั  นกอนเกั  ดภั  ยในพั  ั นทั  ั 
สั  าคั  ญ อาทิ  การวางผิ งเมิ อง การจิ ดสรรการใชประโยชน
ทิ ิ ดิ นอยางเปนระบบ การกำหนดพิ ิ นทิ ิ ปลอดภิ ยจากทิ กภิ ย 
ตลอดจนการปริ บปริ งมาตรฐานและหลิ กเกณฑในการ
ออกแบบกอสรางอาคารใหครอบคลิ มเริ ิ องการลด
ผลกระทบจากภิ ยธรรมชาติ  

1.2 ระบั  พั  ั นทั  ั สั  าคั  ญทั  ั ไดรั  บผลกระทบจากภั  ยธรรมชาตั  และ

การเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศจั  าแนกตามประเภทภั  ย 
โดยบิ รณาการขอมิ ล/แผนทิ ิ เสิ ิ ยงภิ ยของภิ ยแตละประเภท 

1.3 ทบทวนการจั  ดสรรงบประมาณ โดยใหความสำคิ ญกิ บ
มาตรการลดความเสิ ิ ยงและมาตรการเชิ งปองกิ น และ
พิ ิ นทิ ิ สำคิ ญทิ ิ ไดริ บผลกระทบ 

1.4 นั  าแบบจั  าลองระดั  บชาตั  เพั  ั อประเมั  นความเสั  ั ยงและ
ผลกระทบจากภั  ยธรรมชาตั  ประเภทตาง  ๆและการ

เปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

2.1สงเสรั  มใหประชาชนทั  กภาคสวนมั  ความรั  ความเขาใจ
ตระหนั  กถั  งความเสั  ั ยงและปรั  บตั  วรั  บมั  อผลกระทบจาก
ภั  ยธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

2.2 สนั  บสนั  นการมั  สวนรวมของภาคประชาชนและชั มชน
ในการรั  บมั  อและปรั  บตั  วตอภั  ยธรรมชาตั  และการ
เปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ

2.3 เพั  ั มศั  กยภาพของประชาชน ชั  มชน และ อปท. ในการ
ริ บมิ อกิ บภิ ยธรรมชาติ และการเปลิ ิ ยนแปลงสภาพภิ มิ อากาศ 
โดยเฉพาะชิ มชนพิ ิ นทิ ิ เสิ ิ ยงและกลิ มคนเปราะบางทิ ิ วประเทศ

2.4 สนั  บสนั  นมาตรการทั  ั ไมใชเชั  งโครงสราง ในการบรั  หาร
จั  ดการภั  ยธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 
อาทิ  ปริ บปริ งกฎหมายใหมิ ประสิ ทธิ ภาพ สงเสริ มมาตรการ
จิ งใจเพิ ิ อริ บมิ อภิ ยธรรมชาติ และการเปลิ ิ ยนแปลงสภาพ
ภิ มิ อากาศ การจิ ดสรางระบบประกิ นภิ ยและการจิ ดติ ิ ง
กองทิ นเพิ ิ อสนิ บสนิ น 

3.1 สนั  บสนั  นการสรางบั  คลากร นั  กวั  จั  ย รวมทั  ั  ง
สนั  บสนั  นใหมั  การศั  กษาวั  จั  ยดานภั  ยธรรมชาตั  
และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ 

3.2 พั  ฒนาประสั  ทธั  ภาพของระบบเตั  อนภั  ยใหมิ ความ
แมนยำ ครอบคลิ ม รวมทิ ิ งการจิ ดทำระบบเติ อนภิ ย
ในระดิ บพิ ิ นทิ ิ ทิ ิ มิ ความเชิ ิ อมโยงกิ บระบบเติ อนภิ ย
สวนกลาง 

3.3 พั  ฒนาระบบขอมั  ลสั  าหรั  บการจั  ดทั  าแบบจั  าลอง
ระดั  บชาตั  เพั  ั อประเมั  นความเสั  ั ยงและผลกระทบ
จากภั  ยธรรมชาตั  ประเภทตาง ๆ  และการเปลั  ั ยนแปลง
สภาพภั  มั  อากาศ ในพิ ิ นทิ ิ สำคิ ญของประเทศไทย

3.4 สนั  บสนั  นการใชเทคโนโลยั  และภั  มั  ปญญาทองถั  ั น
ในการจั  ดการภั  ยธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลง
สภาพภั  มั  อากาศ  

4.1 สรางจั  ตสั  านั  กและแรงจั  งใจใหประชาชน
ทั  กระดั  บอนั  รั  กษทรั  พยากรธรรมชาตั    

4.2 เพั  ั มบทบาทภาคประชาชน ชั  มชน 
และภาคเอกชน ในการอนั  รั  กษฟนฟั 
ทรั  พยากรธรรมชาตั   เพิ ิ อปองกิ นและลด
ผลกระทบจากภิ ยธรรมชาติ และการ
เปลิ ิ ยนแปลงสภาพภิ มิ อากาศ และเพิ ิ ม
ศิ กยภาพการดิ ดซิ บ/เกิ บกิ กกาซเริ อนกระจก 

4.3 สนั  บสนั  นการใชแนวทางธรรมชาตั  
ในการจั  ดการปญหาภั  ยธรรมชาตั  และการ
เปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศอยางยั  ั งยั  น 
อาทิ  การแกปญหานิ ำทวม โดยการฟนฟิ 
พิ ิ นทิ ิ ชิ มนิ ำทิ ิ คอยริ บนิ ำดิ กตะกอน 

5.1 พั  ฒนากลไกความรวมมั  อกั  บ
ตางประเทศในการจั  ดการภั  ย
ธรรมชาตั  และการเปลั  ั ยนแปลง
สภาพภั  มั  อากาศ และการแกไข
ปญหาผลกระทบดานสิ ิ งแวดลอม
ขามพรมแดน

5.2 แลกเปลั  ั ยนประสบการณความรั  
เกั  ั ยวกั  บขอตกลงระหวางประเทศ
ในดานภั  ยธรรมชาตั  และการ
เปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศ

ความสิ ญเสิ ยทางเศรษฐกิ จ
จากภิ ยธรรมชาติ โดยตรงตอ

ผลิ ตภิ ณฑมวลรวมของประเทศ 
(รวมถิ งความเสิ ยหายทิ ิ เกิ ดกิ บ
โครงสรางพิ ิ นฐานและการ
หยิ ดชะงิ กของการบริ การขิ ิ น

พิ ิ นฐานทิ ิ สำคิ ญ) 

จำนวนพิ ิ นทิ ิ 
และมิ ลคา

ความเสิ ยหาย
จากภิ ย
ธรรมชาติ 
ลดลง

มิ แผนทิ ิ แสดงพิ ิ นทิ ิ เสิ ิ ยงจากภิ ย
ธรรมชาติ และการเปลิ ิ ยนแปลง
สภาพภิ มิ อากาศในระดิ บพิ ิ นทิ ิ  
โดยเฉพาะพิ ิ นทิ ิ สำคิ ญดานตางๆ 
หริ อระดิ บจิ งหวิ ดอยางครอบคลิ ม 
เชิ ิ อมโยงกิ บฐานขอมิ ลของมิ ติ 
ทางเศรษฐกิ จ สิ งคม และ

สิ ิ งแวดลอมทิ ิ สิ าคิ ญ

มิ แผนจิ ดการปองกิ น
ความเสิ ิ ยงจากภิ ย
ธรรมชาติ และการ
เปลิ ิ ยนแปลงสภาพ

ภิ มิ อากาศ 
ในระดิ บพิ ิ นทิ ิ  

โดยเฉพาะพิ ิ นทิ ิ สำคิ ญ  

การเติ อนภิ ย
ทิ ิ มิ ประสิ ทธิ ภาพ 

(ครอบคลิ มภิ ยสำคิ ญ 
สามารถเชิ ิ อมโยงระดิ บ
พิ ิ นทิ ิ /ปท./โลก แมนยำ 
ทิ นตอเวลา เขาถิ งกลิ ม

เปราะบาง)

ชิ มชน ทองถิ ิ น อาสาสมิ คร 
และเคริ อขาย ทิ ิ สามารถ
การจิ ดการความเสิ ิ ยง
จากภิ ยธรรมชาติ และ
การเปลิ ิ ยนแปลงสภาพ
ภิ มิ อากาศเบิ ิ องตนไดดวย
ตนเอง เพิ ิ มขิ ิ นเปนรอยละ 

80 ภายในป 2570  

ระดิ บความสำเริ จ
ในการสรางความ
ตระหนิ กริ ในระดิ บ
ชิ มชนและการมิ 
สวนรวมในการสง
ขอมิ ลจากพิ ิ นทิ ิ เกิ ด
ภิ ยเขาสิ ระบบเติ อน

ภิ ยสวนกลาง

องคกรปกครอง
สวนทองถิ ิ น
มิ องคความริ  

และมิ แผนในการ
จิ ดการดานภิ ย
ธรรมชาติ และ 

การเปลิ ิ ยนแปลง
สภาพภิ มิ อากาศ 

ประชาชนสามารถ
เขาถิ งและ 

ใชประโยชนจาก
ระบบประกิ นภิ ย

พิ ชผลทาง
การเกษตรและ 
ภิ ยธรรมชาติ  

มิ กองทิ นเพิ ิ อสนิ บสนิ น
การปองกิ นและ 

ลดผลกระทบจากภิ ย
ธรรมชาติ และการ
เปลิ ิ ยนแปลงสภาพ
ภิ มิ อากาศ รวมถิ งการ
ศิ กษาวิ จิ ยและเปนแหลง
เงิ นริ บประกิ นภิ ยตอ 

จำนวนประชาชน 
ทิ ิ เสิ ยชิ วิ ต 

สิ ญหาย และ
ไดริ บผลกระทบ
โดยตรงจากภิ ย
ธรรมชาติ ลดลง

1. ความเสั  ยหายและผลกระทบจากภั  ยธรรมชาตั  
และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศลดลง 

2. ความเสั  ั ยงจากภั  ยธรรมชาตั  
และการเปลั  ั ยนแปลงสภาพภั  มั  อากาศลดลง 

กลยั  ทธการพั  ฒนา
(กลยิ ทธยอย)
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
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แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

3. การมั  งสั  สั  งคมแหงโอกาส 
และความเปนธรรม

1.การบรั  การภาครั  ฐ มั  คั  ณภาพเขาถั  งได 
(สะดวก ประหยั  ด ตอบโจทยประชาชน)  

5. การเสรั  มสรางความสามารถของประเทศในการรั  บมั  อ 
กั  บความเสั  ั ยงและการเปลั  ั ยนแปลงภายใตบรั  บทโลกใหม 

เปาหมายระดั  บ 

หมั  ดหมาย

ตั  วชั  ั วั  ดและ 

คาเปาหมาย 
ความพิ งพอใจในคิ ณภาพ 
การใหบริ การของภาคริ ฐ 
ไมนอยกวารอยละ 90 

ผลการสำรวจริ ฐบาลอิ เลิ กทรอนิ กส ในองคประกอบ ดิ ชนิ ริ ฐบาลอิ เลิ กทรอนิ กส  
ดิ ชนิ การมิ สวนรวมทางอิ เลิ กทรอนิ กส ดิ ชนิ ทิ นมนิ ษย และดิ ชนิ การใหบริ การภาคริ ฐ

ออนไลน ไมเกิ นอิ นดิ บทิ ิ  40 ของโลก และมิ คะแนนไมติ ำกวา 0.82 

1.1  ยกเลิ กภารกิ จการใหบริ การ 
ทิ ิ สามารถเปดใหภาคสวน
อิ ิ นใหบริ การแทน 

1.2  ทบทวนกระบวนการทำงาน
ของภาคริ ฐควบคิ กิ บพิ ฒนา 
การบริ การภาคริ ฐในริ ปแบบ
ดิ จิ ทิ ลแบบเบิ ดเสริ จ  

กลยั  ทธทั  ั  1 การพั  ฒนา
คั  ณภาพการใหบรั  การ

ภาครั  ฐทั  ั ตอบโจทย สะดวก 
และประหยั  ด 

กลยั  ทธทั  ั  2 การปรั  บเปลั  ั ยนการบรั  การจั  ดการ 
และโครงสรางของภาครั  ฐใหยั  ดหยั  น เชั  ั อมโยง 
เปดกวาง และมั  ประสั  ทธั  ภาพ เพั  ั อรองรั  บ 
การเปลั  ั ยนแปลงทั  ั เอั  ั อตอการพั  ฒนาประเทศ 

กลยั  ทธทั  ั  3 การปรั  บเปลั  ั ยนภาครั  ฐ 
เปนรั  ฐบาลดั  จั  ทั  ลทั  ั ใชขอมั  ล 
ในการบรั  หารจั  ดการ 
เพั  ั อการพั  ฒนาประเทศ 

กลยั  ทธทั  ั  4 การสรางระบบบรั  หารภาครั  ฐทั  ั สงเสรั  ม 
การปรั  บเปลั  ั ยนและพั  ฒนาบั  คลากร ใหมั  ทั  กษะทั  ั จั  าเปน 
ในการใหบรั  การภาครั  ฐ ดั  จั  ทั  ล และปรั  บปรั  งกฎหมาย 
ระเบั  ยบ มาตรการภาครั  ฐ โดยเอั  ั อตอการพั  ฒนาประเทศ 

กลยั  ทธการพั  ฒนา 
(กลยิ ทธยอย)

 

2.1  เรงทบทวนบทบาทภาคริ ฐและกระจาย
อำนาจการบริ หารจิ ดการภาคริ ฐ 

2.2 สรางธรรมาภิ บาลและความโปรงใสในการ
ทำงานของภาคริ ฐ 

 

3.1  ปริ บเปลิ ิ ยนขอมิ ลภาคริ ฐ
ทิ ิ งหมดใหเปนดิ จิ ทิ ล  

3.2  ปริ บเปลิ ิ ยนกระบวนการทำงาน
ภาคริ ฐเปนดิ จิ ทิ ล  

4.1  ปริ บระบบการบริ การทริ พยากรบิ คคลภาคริ ฐ  
เพิ ิ อดิ งดิ ดและริ กษาผิ มิ ศิ กยภาพมาขิ บเคลิ ิ อน 
การพิ ฒนาประเทศ 

4.2  ยกเลิ กกฎหมายทิ ิ หมดความจำเปนและพิ ฒนา
กฎหมายทิ ิ เอิ ิ อตอการพิ ฒนาประเทศ ตลอดจน
ปริ บปริ งกระบวนการยิ ติ ธรรมใหมิ ประสิ ทธิ ภาพ
สิ งขิ ิ น 

เปาหมายหลั  ก

 ของแผน13

2.ภาครั  ฐทั  ั มั  ขั  ดสมรรถนะสั  ง คลองตั  ว  
(เปดกวาง ทั  นสมั  ย โปรงใส)  
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและ 13 หมุดหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

13 หมุดหมาย 

เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

การท่องเท่ียวเน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

ประตูการค้าการลงทุนและ 
โลจิสติกส์ 
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

SMEs ท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได ้

พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ 

ความยากจนข้ามรุ่นและ 
ความคุ้มครองทางสังคม 

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ก าลังคนสมรรถนะสูง 

ภาครัฐท่ีทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง 23 แผนแม่บทฯ และ 13 หมุดหมาย 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

13 หมุดหมาย 

17 2
1 

เกษตรมูลค่าสูง 

ท่องเท่ียวคุณภาพ 

ยานยนต์ไฟฟ้า 

การแพทย์และสุขภาพ 

ประตูการค้าและโลจิสติกส ์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 

SMEs 

พ้ืนที่และเมือง 

ยากจนข้ามรุ่นและ 
ความคุ้มครองทางสังคม 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า 

ภัยธรรมชาติ 

ก าลังคน 

ภาครัฐทันสมัย 

1 
ม่ันคง 

2 
ต่าง 

ประเทศ 

3 
เกษตร 

4 
อุตฯและ 
บริการ 
อนาคต 

5 
ท่อง 
เที่ยว 

6 
พท. 

และเมือง 

9 
เขต 

เศรษฐกิจ 
พิเศษ 

10 
สังคม 
และ 

วัฒนธรรม 

11 
พัฒนาคน 

ตลอด 
ช่วงชีวิต 

12 
เรียนรู้ 

13 
สุขภาวะ 

14 
กีฬา หลัก 

ประกัน 
ทางสังคม 

15 
พลัง 
สังคม 

18 
ยั่งยืน 

19 
น้ า 

20 
รัฐ 

ผมบ
ฉก 

โควิด-19 

7 
โครงสร้าง 
โลจิสติกส์  

ดิจิทัล 

8 
SMEs 

16 
เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

23 
R&D 

22 
กฎหมาย ทุจริต 

21 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
1
0 1
1 1
2 1
3 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ 13 หมุดหมาย 

เกษตรและเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง 
การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน 

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

การแพทย์และสุขภาพ 
มูลค่าสูง 
ประตูการค้าการลงทุน 
และโลจิสติกส์ 
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 
อัจฉริยะ 

SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 

ความยากจนข้ามรุ่นและ 
ความคุ้มครองทางสังคม 
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า 
ภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก าลังคนสมรรถนะสูง 

ภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

แผนงานบูรณาการปี 65 

13 หมุดหมาย 

ด้าน
การเมือง 

ด้าน 
กฎหมาย 

ด้าน 
สาธารณสุข 

ด้านสื่อสาร 
มวลชน 

ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
พลังงาน 

ด้านทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ด้าน 
วัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ด้าน 
ยุติธรรม 

ด้าน 
เศรษฐกิจ 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ด้านการ 
ศึกษา 
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  เป้าหมาย SDGs 

เกษตรและเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง 
การท่องเท่ียวเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

การแพทย์และสุขภาพ 
มูลค่าสูง 

ประตูการค้าการลงทุน 
และโลจิสติกส ์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 
อัจฉริยะ 

SMEs ท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได ้

พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ 

ความยากจนข้ามรุ่นและ 
ความคุ้มครองทางสังคม 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า 
ภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ก าลังคนสมรรถนะสูง 

ภาครัฐท่ีทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

13 หมุดหมาย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย SDGs และ 13 หมุดหมาย 



10
8 

1 ก.ย. 2564 
สศช. น าเสนอ (ร่าง)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ต่อสภาพัฒนาฯ  
เพื่อพิจารณา 

9 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564 

คณะกรรมการยกร่างหมุดหมายฯ  
ด าเนินการยกร่างแผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 

7 ก.ค.  
คกก.ยกร่างฯ  

แต่ละคณะรายงาน 
ความคืบหน้าครั้งที่ 1  

ต่อสภาพัฒนาฯ  
เพื่อทราบ 

4 ส.ค.  
คกก.ยกร่างฯ  

แต่ละคณะรายงาน 
ความคืบหน้าครั้งที่ 2  

ต่อสภาพัฒนาฯ  
เพื่อทราบ 

13 ส.ค.  
ประธานคณะกรรมการ 

ยกร่างฯ ทุกคณะ  
ส่งร่างแผนกลยุทธ์ 

รายหมุดหมาย 
ให้ สศช. 

22 ก.ย. 2564 
สศช. น าเสนอ (ร่าง)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ปรับปรุง 
ตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ 

ในการประชุมประจ าปี 2564 ของ สศช.  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและนํามาปรับปรุง  

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ต่อไป 

ต.ค. 2564 

คณะกรรมการยกร่างฯ 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์รายหมุด
หมายตามความเห็นที่ได้รับจาก

ที่ประชุมประจําปีของ สศช. 

ธ.ค. 2564 
สศช. นํา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 13 ท่ีปรับปรุงตามความเห็น
จากที่ประชุมประจําปีของ สศช. ไป 

รับฟังความเห็นจากกลุ่มภาคี 
การพัฒนาระดับพ้ืนที่ กลุ่มเฉพาะ 

และสื่อออนไลน์ ม.ค. 2565 
คณะกรรมการยกร่างฯ  
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

รายหมุดหมาย ตามผลการรับฟัง 
ความเห็น 

จากภาคส่วนต่าง ๆ 

ก.พ. 2565 
สศช. นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 ที่ปรับปรุงตามความเห็น
ของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อสภาพัฒนาฯ 
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

มิ.ย. - ก.ย. 2565 

สศช. นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ที่ปรับปรุงตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ และ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อรัฐสภา  
เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ  

คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือน ต.ค. 2565 ต่อไป 

1 2 3 

4 
5 

6 
7 

แผนการด าเนินงานการยก (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13       

สศช. นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 ท่ีปรับปรุงตามความเห็น 

ของสภาพัฒนาฯ และ 
คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ 

ต่อคณะรัฐมนตรี  

พ.ค. 2565 
8 

9 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย  
               มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” “วิสัยทัศน”์  

นโยบายที่  1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

นโยบายที่  2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

นโยบายที่  3  : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                 ข้ามพรมแดน 

นโยบายที่  5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

นโยบายที่  6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

นโยบายที่  7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  

นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 

นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

นโยบายที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดล้อม  

นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

 นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง 
                    ความม่ันคงของชาติ 

นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  

นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ : ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ระหว่างการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) โดยคาดว่าจะประกาศใช้ในเดือน ต.ค. 2565 ต่อไป 
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แผนระดับที่ 3 

1. ทุกแผน ยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผน
ระดับท่ี 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 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต้องมีเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น หากไม่มีกฎหมาย (โดยให้ถือ พ.ร.ฎ. เป็นล าดับศักด์ิกฎหมาย
ขั้นต่ าสุด) ให้จัดท าแผน ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นจึงจะจัดท าเป็นแผน
ระดับท่ี 3  

4. ประเด็นของแผนปฏิบัติการด้าน... แต่ละแผนฯ จะต้องไม่มีความซ้ าซ้อน (มีหลาย
แผนจากหลายหน่วยงานในประเด็นเดียวกัน) โดยหน่วยงานต้องจัดให้มีการทบทวน
กฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผน และจัดให้มีการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้มีการจัดท าแผน เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียว 

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

5. แผนปฏิบัติการให้มีเพียงระดบัเดียวเท่าน้ันที่จะเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี 
โดยให้หน่วยงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่แผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี หากจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนย่อยของ
แผนปฏิบัติการภายหลังจากที่แผนปฏิบัติการได้รับการประกาศใช้ หน่วยงานไม่จ าเป็นต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ ยกเว้นแต่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าเสนอ 

6. สาระของแผนระดับที่ 3 จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยตามที่ส านักงาน
ฯ ก าหนด โดยจะต้องสรุปแผนตามแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบการ
พิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ส านักงานฯ ก าหนดในคู่มือนี้ 
และส่งมาพร้อมกับแผนฯ ด้วย ทั้งนี้ Check List ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนตามองค์ประกอบของแผน  

7. ช่วงเวลาของแผนระดับท่ี 3 ต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกบัห้วงเวลา
ของแผนแม่บทฯ หรือ (หากจ าเป็น) มีห้วงเวลาอื่นได้แต่ต้องคร่อมกับ
ห้วงเวลาแต่ละช่วงของแผนแม่บทฯ (2565 2570 2575 และ 2580)  

9.การเสนอแผนปฏิบัติการสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงานฯ จะต้อง
ด าเนินการในลักษณะการน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/ทราบท่ีก าหนด
โดยส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติให้เสนอแผนเข้าสู่กระบวนการฯ 

10. แผนระดับท่ี 3 ทุกแผนทั้งแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี รายปี และ
แผนปฏิบัติการด้าน...  เมื่อประกาศใช้แล้วต้องน าเข้าระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

หลักการของแผนระดับที่ 3 

8. แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนถ้ามีความ
จ าเป็นต้องเข้าสู่การพิจารณา/ทราบของคณะรัฐมนตรี ต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ไม่มีข้อยกเว้น) 
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แผนระดับที่ 3 

 เม่ือวันที่ 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 

การถ่ายระดับแผนระดับท่ี 1 และ 2 แผนปฏิบัติการด้าน...  
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน…  

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue based) ที่มีการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ที่จัดท าขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด และในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้าน... หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว 

ครม. มีมติ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  

แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนระดับที่ 2 :  
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนพัฒนาฯ แผนความมั่นคง 

เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 3 
เป็นแผนปฏิบัติของหนว่ยงานของรัฐ  

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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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...  

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 

สาระส าคัญของแผนแผนปฏิบัติการด้าน…  

1) กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนก่อนการ
ประกาศใช้ โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย  

2) กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน ให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็น
หากพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดท า ให้ด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท าแผน
ตามกฎหมาย เสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนแนวทางการ
เสนอแผนระดับ 3 โดยให้ผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
(2) หน่วยงานประสงค์ที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงาน
จัดส่งแผนให้ส านักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR 

3) กรณีที่เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ โดยการจัดท า
แผนจะต้องมีเหตุจ าเป็น ซึ่งหากไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 

หลักการการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน…  

1) ยึดหลักการตามมติ ครม . เมื่อวันที่  4 ธ.ค. 60 และวันที่  
3 ธ.ค. 62 ที่ก าหนดให้มีแผน 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอื่นใดที่
จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 
2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด  

2) แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue 
based) ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และ
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากกว่า 1
กระทรวงหรือเทียบเท่า และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ  

3) ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและ
รายปี เพ่ือเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก 

3 

ยึดหลักการตามมติ ครม. 4 ธ.ค. 60 
และวันที่ 3 ธ.ค. 62  

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผน 
การพัฒนาเชิงประเด็น (issue 
based)  

ทุกหน่ วยงานของรั ฐต้ อ งมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
และรายปี  

หลักการการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน…  1. 
ก าหนดให้มีแผน 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอื่นใดที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ
นอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด  

ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (action plan) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด ที่จะต้องมีการพิจารณา
ถึงความจ าเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… เพื่อไม่ให้มีจ านวนแผนที่มากเกินความ
จ 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)  

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 

สาระส าคัญของแผนแผนปฏิบัติการด้าน…  

1) กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนก่อนการ
ประกาศใช้ โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย  

2) กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน ให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็น
หากพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดท า ให้ด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท าแผน
ตามกฎหมาย เสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนแนวทางการ
เสนอแผนระดับ 3 โดยให้ผลการพิจารณาของส านักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
(2) หน่วยงานประสงค์ที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงาน
จัดส่งแผนให้ส านักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR 

3) กรณีที่เป็นการด าเนินการจัดท าแผนผ่านกลไกทางบริหาร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ โดยการจัดท า
แผนจะต้องมีเหตุจ าเป็น ซึ่งหากไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 

หลักการการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้าน…  

1) ยึดหลักการตามมติ ครม . เมื่อวันที่  4 ธ.ค. 60 และวันที่  
3 ธ.ค. 62 ที่ก าหนดให้มีแผน 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอื่นใดที่
จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 
2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด  

2) แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue 
based) ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และ
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากกว่า 1
กระทรวงหรือเทียบเท่า และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ  

3) ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและ
รายปี เพ่ือเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก 

หลักการการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน…  

* 
3 

ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนความจ าเป็นของการมีแผนฯ  

กรณีมีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือ 
ทราบ แผนก่อนการประกาศใช้แผน 

กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
หรือ ทราบ แผนก่อนการประกาศใช้ 
 

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น... 2. 
ด าเนินการจัดท าแผนตามกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 
พร้อมทั้งเสนอแผนให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือ เพ่ือทราบ ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักด์ิสุดท้าย  

กรณีที่เป็นการด าเนินการ
จัดท าแผนผ่านกลไก 
ทางบริหาร  

อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มติ ครม. 
มติคณะกรรมการระดับชาติ และอื่น ๆ  

หากยังมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนฯ ให้ด าเนินการ
จัดท าแผน โดยมีสาระส าคัญของแผนตามที่
ส า นักงานฯ ก าหนด และ เมื่อแผนได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัติแผนแล้ว ให้น าเข้าแผนในระบบ 
eMENSCR แล้ว ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน 

หากจ าเป็นต้องจัดท าและน าเสนอแผนต่อ ครม . 
เพื่อพิจารณา ให้ด าเนินการตามกรณีที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

แผนก่อนการประกาศใช้ หรือ กรณีที่ไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าแผน แต่หน่วยงานประสงค์ที่จะ
จัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

การด า เ นินการตามภารกิ จปกติของ
หน่วยงาน ให้น าไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

การดําเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน 

ให้นํ า ไปบรรจุ ในแผนปฏิบั ติ ราชการของ

หน่วยงาน ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2562  

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... 

หน่วยงานพิจารณาเหตุจ าเป็นในการจัดท าแผน โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการน้ัน ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยหน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ ดังน้ี (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 โดยแผนต้องมีเน้ือหาตามรายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 (Check List) ตามที่ ส านักงานฯ ก าหนด เป็นอย่างน้อย ทั้งน้ี 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 าและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบแผนก่อนการ
ประกาศใช้   

กรณีจ ำเป็นต้องจัดท ำแผน แต่ไม่จ ำเป็นต้องน ำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ/ทรำบ ให้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผน โดยมีสำระส ำคัญของแผนอย่ำงน้อยตำมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน… 
ตำมที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด และเสนอแผนให้คณะกรรมกำรระดับชำติหรือผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติแผน
พิจำรณำ และเม่ือแผนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรระดับชำติหรือผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติแผน
แล้ว พบว่ำ 
•จ ำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทรำบ ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีไม่มีกฎหมำย
ก ำหนดให้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ/ทรำบ ก่อนกำรประกำศใช้แผน 
•ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรน ำเข้ำแผนในระบบ eMENSCR   
•ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผน ให้คณะกรรมกำรระดับชำติหรือผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติแผนพิจำรณำ
แจ้งหน่วยงำนจัดท ำแผน 
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3 

4 กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้ 

1) เนื้อหาของแผน ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า
แผนโดยมีสาระส าคัญของตามหลักเกณฑ์การ
จัดท าที่ส านักงานฯ ก าหนด 

2) ระยะเวลาการด าเนินงานของแผน  ทุกแผน
ปฏิบัติการด้าน…สามารถมีกรอบระยะเวลา
ด าเนินการที่เหมาะสมกับแต่ละประเด็นพัฒนา
ได้ (ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) แต่ต้องมีระยะเวลาที่ตรง
กับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ เป็นห้วง 5 ปีที่
เหลือของยุทธศาสตร์ชาติ 

 

สาระส าคัญของแผนแผนปฏิบัติการด้าน…  3 
1) ทุกหน่วยงานน าเข้าแผนปฏิบัติ การ

ด้าน…. ที่ประกาศใช้แล้วในระบบ
eMENSCR  

2) การปรับปรุ งแผนปฏิบั ติ การด้ าน…  
ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือ
แผนระดับที่ 2 ในกรณีที่สถานการณ์ของ
โ ลกหรื อ สถ านก า รณ์ ขอ งป ระ เท ศ
เปลี่ยนแปลงไป และจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหรือทบทวนแผนระดับที่ 1 และ/
หรือแผนระดับที่ 2 

 

การขอยกเว้นการเสนอแผนปฏิบัติการดา้น…  5 
ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนการ
พิจารณาแผนของคณะรัฐมนตรี  กรณี
หน่ ว ย ง าน เสนอขอยก เ ว้ น ก า ร เ สนอ
แผนปฏิบัติการด้าน… ไปยังส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งส่งแผนดังกล่าว
ให้ส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมต่อการยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกคร้ัง  
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้าน…  

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 ไ ว้ทุ 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 

ทุกหน่วยงานโดยกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย น าเข้า
แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ประกาศใช้แล้วในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ด้าน… ให้สอดคล้อง
กับแผนระดับที่  1 
และ/หรือแผนระดับ
ที่ 2  

รวม ไปถึ ง แ ผนปฏิ บั ติ
ราชการราย 5 ปี และรายปี 
รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการ 
รายป ี

ในกรณีที่สถานการณ์ของ
โลกหรือสถานการณ์ของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
และจ า เป็ นต้ อง มี กา ร
ปรับปรุงหรือทบทวนแผน
ระดับที่ 1 และ/หรือแผน
ระดับที่ 2 

การขอยกเว้น 
การเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…  5. 

กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอ
แผนปฏิบัติการด้าน… ตามกระบวนการ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  เ ม่ื อ วั น ที่  
4 ธันวาคม 2560 ไปยังส านักงาน
เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ข อ ใ ห้
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แจ้งส่ งแผนดังกล่าวให้ส านักงานฯ 
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมต่อ
การยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกครั้ง  

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 บท ว น / ป รั บ ป รุ ง
แผนปฏิบัติการด้าน... ให้สอดคล้องกับ
แผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 

3 

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

ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ช่ือนั้น ๆ 
4. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานต้องน าเข้าในระบบ eMENSCR  

ไม่นับรวมแผนปฏิบัติการหรอืแผนอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แผนส าหรับด าเนินการต่าง ๆ ภายในหน่วยงานโดยหน่วยงานไม่
ต้องส่งมาให้สํานักงานฯ รวมทั้งไม่ต้องนําเข้าระบบ eMENSCR 
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายป ี

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) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืนๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน 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 รวมท้ังแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกี่ยวขอ้ง/สอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดท าขึ้นมาก่อนนี ้และ (2) สามารถส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีปี 46      
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะด าเนินการ ในแต่ละปี  

ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งตา่ง ๆ  งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ 
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ 

• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน 

• จัดท าตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี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...รายป ี

Y 

Z แผนระดับที่ 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 ผล ผู กพั นกั บห น่ วยงานของรั ฐที่ เ กี่ ย วข้ องจะต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม น้ั น  ร วมทั้ ง  

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

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

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

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ... 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

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

ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี 

http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/ 

ทั้งนี้ “คู่มือการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการ
เสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ
ด้าน... ” คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2564 โดยส านักงานฯ ได้แจ้งเวียนผ่านไลน์ 
@nscr และเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 

* 

QR CODE เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 
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การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

9 

แผนแม่บทฯ  
1. ความม่ันคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเท่ียว 
6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
    ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     การเรียนรู ้
12. การพัฒนาการเรียนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างยั่งยืนการจัดการน้ า 
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวตักรรม 

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ SDG Targets กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

14 

9 
10 

9 10 

9 
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ประเด็นน าเสนอ  

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

และการปฏิรูปประเทศ 
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การจัดท าโครงการส าคัญ (X) 
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และ

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

0

1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การมองเป้าหมายร่วมกันใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

0

3 

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

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ 

0

4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ทุกหน่วยงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการส าคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท 
โครงการอ่ืนๆ 
/ภารกิจประจ า 

 

จากข้อสังเกตที่ส าคัญของด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระหว่าง ปี 2561 – 2562 ส านักงานฯ  จึงได้น าเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนการท างานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการมองเป้าหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว ดังนี้ 

0

2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สศช.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์                
Gap Analysis เพ่ือวาง

มาตรการแก้ไขสถานการณ์และ
จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ

ร่วมกัน 

ทั้งน้ี ครม. ได้มอบหมายให้ ส านักงานฯ ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 ขั้นตอน ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.  
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

โครงการ 
เพื่อประกอบการพิจารณาการเป็น 
โครงการส าคัญตามหลักเกณฑ ์

การท างานยังเป็นในลักษณะ 
“แยกกันคิด แยกกันท า  

ยังไม่เกิด Paradigm Shift” 

การด าเนินงานที่ผา่นมา 

ปัญหา #1 

ปัญหา #2 
หลักการ ความคิด ความเชื่อ  

ปัญหา #3 

โครงการส าคัญจริงไหม 

ปัญหา #4 

การเห็นแผนซ่ึงกันและกัน 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

การวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่า 

ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ  

การจัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของข้อเสนอ

โครงการ 

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

1 2 3 4 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ครม. มีมติเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566 - 2570) โดยให้ด าเนินการตามแนวทางมติ ครม. เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันขับเคลื่อน 

การด าเนินงาน 
แบบบูรณาการร่วมกัน 

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ 
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ท่ีมีการบรรจุโครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกอบการ 
จัดสรรงบประมาณ 

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-
content/uploads/2021/06/%E0%B8%A1%E0%B
8%95%E0%B8%B4-
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.-5-
%E0%B8%9E.%E0%B8%84.63.pdf 

มติ ครม. 5 พ.ค. 63 หมายเหตุ: ต่อไปนี้ “โครงการสําคัญ” ตามมติคณะรัฐมนตร ีหมายถึง “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์
ชาติ” 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 

มติคณะรัฐมนตรี 
•  5 พ.ค. 63 
•  18 พ.ค. 64 
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การมอง 
เป้าหมายร่วมกัน  

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

แนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2566  

1 2 3 4 

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
จ.1 
จ.2 

สศช. 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงบประมาณ 

พิจารณาความครอบคลุม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพ 

พิจารณาภารกิจหน้าท่ีของ
หน่วยงานที่มีต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยและ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

การจัดท าโครงการส าคัญ (X) ต้อง
ด าเนินการบนฐานข้อมลูเชงิประจักษ์
และสอดคล้องกับองค์ประกอบ/ปัจจัย

ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ   
เป็นไปตามหลักการ XYZ  

ให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ของหน่วยงาน 

ประมวลผลและเผยแผร่ 
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยและปัจจยั 

ประมวลผลและเผยแพร่ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้อง 
มีโครงการฯ รองรับ และประเด็นทีค่วร 

ขับเคลื่อนการด าเนินการ 

• ประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 
• ประมวลผลและด าเนินการทางกระบวนการ 

ทางสถิติ 
• ประกาศรายการโครงการฯ ประจ าปี 

ประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ - - 

จ.3 

การจัดล าดับ 
ความส าคัญของ 
ข้อเสนอโครงการ 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและ 

จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ  

จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับ 
การด าเนินโครงการฯ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของหน่วยงาน 

- 

- 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 

พิจารณาความครอบคลุมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 

ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

• วิเคราะหป์ัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในปีงบประมาณนั้น ๆ  

• วิเคราะหป์ระเด็นที่ควรขับเคลื่อน 
การด าเนินการ 

- 

ข้อมูลการจัดท าโครงการฯ 
ประจ าปี 2567 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 
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สศช. เสนอโครงการฯ ปี 67 
ที่ผ่านการคัดเลือกต่อ ครม. 

กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2567 

เดือน 
สัปดาห ์

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
3 4 

กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 
2 3 4 5 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ต.ค. – พ.ย. 65 

ธ.ค. 65 – ม.ค. 66 

1 1 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางจัดท างบประมาณ
ปฏิทิน งบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรร 

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดโครงการ 
และจัดส่งส านักงบประมาณ 

4 

หมายเหต ุ: ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

วันที่ 26 พ.ค. 65 

ผู้มีสิทธิให้คะแนนประเมินให้ 
คะแนนข้อเสนอโครงการฯ ปี 67  

วันที่ 11 - 23 ก.ค. 65 

5 

มกราคม 2566 

กรณีท่ีหน่วยงานต้องการปรับเปลี่ยนปัจจัยท่ีเคยระบุ
ความเกี่ยวข้องให้ประสานส่งหนังสือมายัง สศช.   

หน่วยงานท่ีได้รับการเสนอเพิ่มเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เ ป ้า ห ม า ย  Y 1 แ จ ้ง ผ ล ก า ร พ ิจ า ร ณ า ม า ย ัง  ส ศ ช . 
ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ท่ี  
 

สศช. เผยแพร่ 
• สรุปผลความเกี่ยวข้องของ

หน่วยงาน (FVCT as is) 
• สรุปผลจากกิจกรรม 

หา WHAT ผ่านทาง
http://nscr.nesdc. 
go.th/project67  
 

 

31 พ.ค. 65 

5 

กระบวนการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567 

3 

วันที่ 11 มิ.ย. – 10 ก.ค 65 

ภายในเดือน ก.ย. 65 

สศช. เสนอรายการโครงการฯ  
ปี 67 ท่ีผ่านการคัดเลือกต่อ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือพิจารณา และน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

วันที่ 20 พ.ค. 65 
ผู้เข้าร่วมประชุม Online เสนอ
ชื่ อหน่ วย งาน ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เป้าหมาย Y1 และปัจจัยภายใต้
ห่วงโซ่คุณค่าฯ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ทาง Email :nscr@nesdc.go.th 

วันที่ 19 พ.ค. 65 

ประชุม WORKSHOP 

ผู้เข้าร่วม  

จ.1 จ.2 จ.3  
และหน่วยงาน

ที่มีความ
เก่ียวข้องหลัก 

พฤษภาคม 2565 

จ . 3  ป ร ะ ส า นห น่ วย ง า น ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ร่ วมพิจารณา
ห า รื อ  WHAT ปั จ จั ย แ ล ะ 
WHAT ประเด็น พร้อมทั้งจัดส่ง
ข้อมูลดังกล่าวมายัง สศช. ผ่าน
ทาง e-mail ผู้รับผิดชอบของ
แต่ ละแผนแม่ บทฯ  ภาย ใน 
วันที่ 8 ม.ิย 65 

วันที่ 1 - 8 มิ.ย. 65 

26 พ.ค. 65 

2 

สศช . เผยแพร่สรุปผล
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
เป้าหมาย Y1 ท่ี ได้จาก
กิจกรรมรู้ตนเองผ่านทาง 
http://nscr.nesdc.go.
th/project67 
 

สศช. เผยแพร่ WHO WHAT 
ปัจจ ัยและ WHAT.ประเด ็น 
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าข ้อเสนอ
โครงการฯ ผ่านทาง 

วันที่ 10 มิ.ย 65 

2 

http://nscr.nesdc. 
go.th/project67  

https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN 

10 มิ.ย. 65 
สศช. เผยแพร่ WHO WHAT ปัจจัย
และ WHAT.ประเด็น เพ่ือให้หน่วยงาน
ใช ้เ ป ็น ข ้อ ม ูล ป ระ กอบกา รจ ัดท า
ข้อเสนอโครงการฯ ผ่านทาง 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567 

24 พ.ค. – 6 มิ.ย. 65 

หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความเกี่ยวข้องที่มีการเพิ่มเติมหรือน าออก  
ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN 
จ. 3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาหารือ WHO WHAT ปัจจัย และ 
WHAT ประเด็น (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง สศช. ผ่านทาง e-mail 
ผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนแม่บทฯ 

>>> ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความเกี่ยวข้อง
ที่มีการเพ่ิมเติมหรือน าออกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่  
https://zfrmz.com/N6R4pM5ylJpuaHB1ILGN 

จ. 3.ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อร่วมพิจารณาหารือ WHO 
WHAT ปัจจัย และ WHAT ประเด็น (เพิ่มเติม) พร้อมท้ังจัดส่ง
ข้อมูลดังกล่าวมายัง สศช. ผ่านทาง e-mail ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
แผนแม่บทฯ 

26 พ.ค. – 8 มิ.ย. 65 

>>> ภายในวันที่ 8  มิถุนายน 2565 

หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 และ
น าเข้าระบบ eMENSCR ผ่านการอนุมัติ  M7 
ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่  10 ก.ค 65 
เท่าน้ัน โดยเมื่อสิ้นสุดวันและเวลาดังกล่าว ระบบ
จะปิดการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ และ สศช. 
จะไม่รับข้อเสนอโครงการฯ ทุกช่องทาง 

ส าหรับโครงการที่มีความเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการภายใต ้ศจพ. จะต้องมีการเลือก
ความเก่ียวข้องเพ่ิมเติม  

วันที่ 19 พ.ค. 65* 
ประชุม WORKSHOP 

ผู้เข้าร่วม  

จ.1 จ.2 จ.3  
และหน่วยงาน

ที่มีความ
เก่ียวข้องหลัก 

*รับชมบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนฯยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567 
เม่ือวันที่ 19 พ.ค. 65 ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=mUKl-D8lkM8 

ข้อมูลการจัดท าโครงการฯ 
ประจ าปี 2567 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

การวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่า 

ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ  

การจัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของข้อเสนอ

โครงการ 

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

1 2 3 4 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติไปสูก่ารปฏบิัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566 - 2570) ดังนี้ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันขับเคลื่อน 

การด าเนินงาน 
แบบบูรณาการร่วมกัน 

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ 
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ท่ีมีการบรรจุโครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกอบการ 
จัดสรรงบประมาณ 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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การมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ท าให้ทราบว่าการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ มีหน่วยงานใดเป็นผู้เกี่ยวข้อง
และร่วมด าเนินการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา 
เพื่อใหบ้รรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ ทุก ๆ ห้วง 5 ปี และ 
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 ในท้ายท่ีสุด 

แนวทางที่ 1 : การมองเป้าหมายร่วมกัน  

ปี 2563 

การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการด าเนินการ
ในห้วงระยะท่ี 2 ซึ่งก าหนดปีสิ้นสุดในการบรรลุเป้าหมายไว้ในปี 2570 

ความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หลัก และ สนับสนุน 

• มีความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการท าให้เป้าหมายบรรลโุดยตรง 
   อาทิ ด าเนินการตามกฎระเบียบ มติครม. คกก.ระดับชาติ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
• ต้องมีการจัดท าโครงการรองรับเพื่อส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
“หลัก”  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
“สนับสนุน”  •  ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เป็นหน่วยงานนโยบาย  

ปี 2563 ปี 2564 
ปี 2562 

1 

   

  
ไม่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เป็นหน่วยงานนโยบาย  
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการฯ 
โดยสามารถพิจารณาตามความเหมาะสม 

และ/หรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

รับผิดชอบหลักโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานกฎ ระเบียบ
ทีเ่กี่ยวข้อง มตคิณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ ข้อสั่งการต่าง ๆ 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการฯ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก 

ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักและสนับสนนุ 
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6 เป้าหมาย 
(16.22%) 

ประเด็น 

39 เป้าหมาย 
(19.29%) 

51 เป้าหมาย 
(36.43%) 

42 เป้าหมาย 
(30 %) 

ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563 

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 
ปี 2563 ดีขึ้น 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 

 39 เป้าหมาย 
(27.86%) 

43 เป้าหมาย 
(30.72%) 

23 เป้าหมาย 
(16.42%) 

35 เป้าหมาย 
(25%) 

11 เป้าหมาย 
(29.72%) 

4 เป้าหมาย 
(10.82%) 

15 เป้าหมาย 
(40.54%) 

7 เป้าหมาย 
(18.92%) 

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2564 

ระดับประเด็นแผนแม่บท 

37เป้าหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมาย ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2564 

1 
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธ.ค. 2562 

หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน   
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ” 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน  
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย” 

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

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และ
หน่ วยงาน อ่ืน  ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง  เ พ่ือ ให้ เ กิด การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มีความ
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละ
แผนย่อย เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย 

Y 

*หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ด าเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับ สศช. ด้วย  
 

จ.1 

จ.2 

จ.3 

Y2 

Y1 

• รับผิดชอบด าเนินการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผน
แม่บท (Y2) และเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดท า
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว  

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

• ประสานกับ สศช. ในการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

• ประสานด าเนินการจัดหาและน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

• ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

แผนแม่บทฯ 
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ในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (หา WHO) 

หน่วยงานจะทราบภารกิจของตนเองท่ีสอดคล้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ทีห่น่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ในปัจจัยท่ีหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องต่อไป 

หมายเหต:ุ ตัวเลข หมายถึงจ านวน หน่วยงาน (ระดับกรม) 

01 
สมช สมช 

ตร / กห / สศช / สมช 
/ กอ.รมน. / สขช / กต  

7 2 8 2 4 4 2 8 10 3 5 4 4 10 5 8 4 3 93 

02 กต กต สมช / กต / พณ  1 13 5 2 1 1 1 2 1 2 1 3 5 2 2 1 43 

03 กษ กษ กษ  19 2 1 4 1 4 2 1 1 3 14 4 1 57 

04 อก / พณ อก / พณ  อก / ดส / กห / รง  2 1 3 4 2 2 3 1 5 21 12 1 4 1 62 

05 
กก กก 

กก / พณ / สสปน / สธ 
/ คค  

1 2 4 3 5 10 1 8 1 3 7 2 4 10 13 1 2 13 90 

06 มท สศช / ทส Depa / ทส  3 1 1 3 5 1 2 7 1 1 11 2 2 1 41 

07 สศช สศช คค / มท / พน / ดส 7 3 17 6 2 8 2 8 1 2 3 1 7 5 3 1 10 86 

08 สสว สสว สสว / อก / กค / พณ 3 2 6 1 2 1 8 6 1 4 2 36 

09 สศช สศช EEC / สศช / BOI / มท 1 1 11 3 3 1 10 4 6 5 12 3 3 7 21 4 2 6 8 1 112 

10 วธ วธ วธ / พม / กปส  2 2 1 7 2 5 5 1 7 9 41 

11 พม  พม พม / สธ / ศธ / รง  1 4 1 7 4 1 3 2 5 1 5 10 38 1 3 1 6 1 6 100 

12 ศธ ศธ ศธ 1 8 37 2 4 52 

13 สธ สธ สธ 2 1 3 4 2 4 2 5 3 3 10 13 6 1 1 4 64 

14 กก กก กก 4 2 1 1 1 6 1 16 

15 พม. พม. พม. 13 3 5 2 3 1 3 2 22 3 57 

16 กค. กค. กค./มท. 1 7 1 3 1 1 17 4 2 3 40 

17 พม. พม. พม. 3 8 1 1 3 2 4 14 3 1 1 41 

18 ทส ทส ทส/อก/ทส 2 3 3 1 9 

19 สทนช สทนช มท/สทนช/ทส 1 3 1 1 5 6 1 2 2 1 1 24 

20 
กพร 

กพร/
ดส 

กพร/สศช/นร/มท/กพ 1 13 7 1 5 8 5 1 3 5 9 1 5 2 7 11 5 9 1 12 111 

21 ปปช. ปปช. ปปช. 4 3 5 2 1 5 3 2 1 3 5 8 1 7 2 2 1 4 59 

22 ยธ. ยธ. ยธ./สคก. 1 3 5 2 4 1 2 2 1 12 1 6 1 1 1 1 44 

23 อว. อว. อว. 1 8 2 1 2 1 1 2 5 101 3 1 1 1 130 

รวม กห กต กษ กค กก พม คค ดส ทส พน พณ มท ยธ รง วธ ศธ สธ อว อก นร ศาล หน่วยงาน 
ของรัฐสภา 

หน่วยงาน 
ขึ้นตรง

นายกรัฐมนตรี 
หน่วยงาน 

อิสระ 
หน่วยงาน 

อ่ืน ๆ 
องค์กร 
อิสระ 

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

แผนแม่บทฯ 

1 ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

http://nscr.nesdc.go.th/who-ปัจจัย-who-ประเด็นฯ-2567-33170/ 

ในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 หน่วยงานระดับกรมได้ทบทวนความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย  

   

  

อาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) นั้น โดยสามารถ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

ต้ อ งจั ดท าข้ อ เ สนอโครงการ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) นั้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานสามารถเลือกความเกี่ยวข้องหลัก 
และสนับสนุนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และปัจจัยภายใต้ห่วง
โซ่คุณค่าฯ ประจ าป ี2567 (รายกระทรวง) 

ด าเนินการ
ร่วมกับ 

ทุกหน่วยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ว่าภารกิจของหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใดได้บ้างจาก 140 เป้าหมาย  
พร้อมทั้งเลือกระดับความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

และ/หรือ 
จ.1 

จ.2 

จ.3 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ 

 

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

1 

สศช. ได้เผยแพรส่รุปความสอดคล้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ส าหรับการจัดท าโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ ประจ าปี 2567 (รายกระทรวง) ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 
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ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

เจ้าของหน่วยงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์น าออก หรือ โยกย้ายหน่วยงานตัวเองจากปัจจัย  
โดยจะต้องท าหนังสือมายัง สศช.  

การดูที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย  

หน่วยงานเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผ่านการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน (X) ประกอบกับปัจจัยเป็นกลไกส าคัญที่
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนการด าเนินการในทุกปัจจัย 

พิจารณาว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน โดยพิจารณาจากภารกิจของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานนโยบายสามารถเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักได้เช่นกัน 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลักต้องมีการจัดท าโครงการตามเป้าหมาย Y1 ที่ระบุมา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการก็ได้ 

การหา WHO ให้ดูปัจจัยที่ไม่มีหน่วยงานเป็นล าดับแรก แล้วค่อยดูปัจจัยอื่นว่าควรมี
การเสนอรายชื่อหน่วยงานเพ่ิมหรือไม ่โดยทุกปัจจัยจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เงื่อนไงการหา WHO ?  

ทั้งนี้ ส านักงานฯ อยู่ระหว่างให้หน่วยงานระดับกรมตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความเกี่ยวขอ้งกับเป้าหมาย Y1 
และปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า โดยส านักงานฯ จะเผยแพร่ผลความเกี่ยวข้องดังกล่าว ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ประจ าป ี2567 (รายกระทรวง) 

ท าไมต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัย (หา WHO) 
 

เอกสารประกอบ 
การหา WHO 

1 

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

สศช. ได้เผยแพร่สรุปความสอดคล้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และปัจจัยภายใตห้่วงโซ่คุณค่าฯ ส าหรับการจัดท าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปี 2567 (รายกระทรวง) ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

สามารถศึกษารายละเอียดการพิจารณาความเกี่ยวขอ้งของหน่วยงานต่อปัจจัยได้จากบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop  
การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567 ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=mUKl-D8lkM8 
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ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

เอกสารดังกล่าววางอยู่บนโต๊ะของท่าน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผ่นไวนิล 

จ านวนโครงการ 
สีน้ าเงิน = 

สีแดง  = 

โครงการทั้งหมด
ภายใต้ปัจจัย 
โครงการฯ ปี 66 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 

หน่วยงานเจ้าภาพ 

หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีขีดเส้นใต้ คือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลัก 

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ  (FVCT AS IS) 

ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

เอกสารประกอบการหา WHO 

1 

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
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การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันขับเคลื่อน 

การด าเนินงาน 
แบบบูรณาการร่วมกัน 

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ 
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ท่ีมีการบรรจุโครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกอบการ 
จัดสรรงบประมาณ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

การวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่า 

ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ  

การจัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของข้อเสนอ

โครงการ 

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

1 2 3 4 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติไปสูก่ารปฏบิัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566 - 2570) ดังนี้ 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันขับเคลื่อน 

การด าเนินงาน 
แบบบูรณาการร่วมกัน 

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ 
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายป ี
ที่มีการบรรจุโครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย 

ยุทธศาสตรช์าติ เพื่อประกอบการ 
จัดสรรงบประมาณ 

สามารถศึกษารายละเอียดการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อการจัดท าโครงการฯ ได้จากบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567  
ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=mUKl-D8lkM8 
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ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องด าเนินการร่วมขับเคลื่อนกับ
หน่วยงานใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน
แผนแม่บทฯ ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ  

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

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

การวิเคราะห์หาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย.... 

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน  

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

VC 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  2 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?  

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ)  
ทีม่ีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอยา่งเป็นระบบ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
นั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตามแนวทางที่ 2 การจัดท าโครงการ
ส าคัญ (X) จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และเป็นปัจจุบัน 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต ้“องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได ้

องค์ประกอบ กับ ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมี

บทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลไุด ้

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 2 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 3 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 4 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ … 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 
เป้าหมายแผนย่อย  

ปี 2570 
ปลายทาง ต้นทาง กลางทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้ 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ 
องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึ งกิ จกรรม และ
กระบวนการต่าง ๆ ) ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง)  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ 
ได้ตามที่ก าหนด 

Worksheet 2  
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายแผนยอ่ย  
ปี 2570 

Final Value Chain Thailand 

จัดท ำ Final Value Chain 

จ.1-จ.3 และ สศช. 

จัดท าโครงการ (X) ปีงบประมาณ 67  

หน่วยงานจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจ
ประจ าที่จ าเป็น* ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยน้ัน 

*หมายเหตุ:   X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของหน่วยงานท่ี
ส่งผลขับเคลื่อนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะระบุ
รายละเอียดลักษณะของ X ให้ชัดเจน 

Final Value chain Thailand (FVCT)  

องค์ประกอบ VS ปัจจัย 
แตกต่างกันอย่างไร ? 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ 

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ 

2 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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สามารถศึกษารายละเอียดรายละเอียดการวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ได้จากบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567 
ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=mUKl-D8lkM8 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ทีจ่ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ (หา WHAT ปัจจัย) 1 

การวิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ (หา WHAT ประเด็น) 2 

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 

วิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากในแต่
ละปีงบประมาณไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการในทุกปัจจัย จึงควรมีการก าหนดปัจจัยที่จ าเป็นต้อง
มีโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้โครงการสามารถส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

วิเคราะหค์วามเกี่ยวข้องของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพ่ือที่หน่วยงานจะสามารถจัดท า
โครงการ/การด าเนินการ รองรับปัจจัยท่ีหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องต่อไป 

วิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในแต่ละปีงบประมาณ โดยประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดท า
รายละเอียดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

ท าไมต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเปน็ต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปงีบประมาณ 

ปัจจัยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการในทุก
ปัจจัย แต่ภายในห้วงการพัฒนา 5 ปี ทุกปัจจัยต้องมีโครงการรองรับ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้โครงการสามารถส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

ท าไมต้องวิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการในแต่ละปงีบประมาณ 

ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

สศช. ได้เผยแพร่สรุปปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับและประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการในปีงบประมาณ 2567 (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 
ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/what-ประเด็นฯ-2567/ 
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ชี้ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้อง 
มีโครงการฯ รองรับ 
ในปีงบประมาณนั้น 

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ปัจจัย 

โดยวิเคราะหข์้อมูลจาก 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติประจ าปี ( ปี 2562 - 2564) 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(Open-D) 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นท้าทาย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินการที่ผ่านมา 
ข้อมูลสถิต ิ

ข้อมูลงานวิจัย 

ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ 

อาทิ 

มติ ครม.  

นโยบายของรัฐบาล 

หลักการหา WHAT ปัจจัย ? 

หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดท าโครงการฯ ได้ทุกปัจจัย แต่ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับเป็นล าดับแรก 

ในแต่ละปีงบประมาณ ทุกปัจจัยไม่จ าเป็นต้องมีโครงการรองรับ แต่ภายในห้วงการพัฒนา 5 ปี ทุกปัจจัยต้องมีโครงการรองรับ สิ่งที่ควรรู้: 
ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานสามารถจะท าโครงการได้ในทุกปัจจัย แต่ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีการโครงการฯ รองรับเป็นล าดับแรก  

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

1 
วิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการ
ในทุกปัจจัย จึงควรมีการก าหนดปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้โครงการสามารถส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

เอกสารประกอบการหาWHAT 

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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V03 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

V01แผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 2 

ระยะเวลา: 40 นาที 
หา WHAT 

 200201  

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

การจัดท าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันบน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐที่เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

การจัดท างานวิจัยที่สอดคล้องกับช่องว่างการพัฒนา
ตามห่วงโซ่คุณค่าฯ เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการ
จัดท าโครงการ 

การติดตาม  ตรวจสอบ และประ เมินผล การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ
บนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  

 
 35 

F0101  ฐานข้อมูลท่ีสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 

กรม A/ ส านักงาน B/ กรม C/ สถาบัน E 

การการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของ
หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดท าปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันบน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐที่เชื่อมโยงชุดขอ้มูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
จัดท างานวิจัยท่ีสอดคล้องกับช่องว่างการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า  
เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการ 
การท างานที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลือ่นเป้าหมายในหลายเป้าหมาย 

 
 
 

F0102 การศึกษาและการวิจัยท่ีทันสถานการณ์ 

 
 
 85 

F0301  การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเป้าหมาย  ท่ี
สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

กรม A/ กรม C/ สถาบัน D/ กรม F 

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผลระหว่างหน่วยงาน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ 
สบน./ สผผ. 

4 

สถาบัน D/ กรม F/ กรม M/ ส านักงาน J 14 

ได้ปัจจัยท่ีควรมีโครงการฯ มารองรับ 4 ปัจจัย จาก 15 ปัจจัย 

มติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 

ครม. ให้ความส าคัญกับการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องก ากับให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรม  

ข้อมูลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

1 

กรม A/ กรม C/ กรม D/ ส านักงาน J 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีหน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง  

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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2 
2 

ระยะเวลา: 40 นาที 
หา WHAT 

4 
วิเคราะห์ช่องว่างของปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ  

V03 ………………… 
F0301................................... 
กรม C / กรม E / กรม K - 

กรณีที่ 1 ปัจจัยทีไ่ม่เคยมี
โครงการมารองรับ  

V03 ………………… 
F0301................................... 
กรม C / กรม E / กรม K 

125 

3 

- 
F0302................................... 
กรม  F/ กรม A/ ส านักงาน  J 

กรม C/ ส านักงาน L/กรม B 
F0303................................... 

25 

กรม M/ ส านักงาน A 
F0304................................... 

V03 ………………… 
F0302................................... 

การด าเนินการ F0304................................... 

3 กรม  F/ กรม A/ ส านักงาน  J 

V03 ………………… 

กรม M/ ส านักงาน A 125 วิเคราะห์เพ่ือหาโครงการมารองรับ 

ก ร ณี ที่  2  ปั จ จั ย ที่ มี
โครงการมารองรับน้อย  

การด าเนินการ 

วิเคราะห์ว่าโครงการที่ ผ่านมา
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
Y1 ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

ก ร ณี ที่  3 ปั จ จั ย ที่ มี
โครงการมารองรับมาก  

การด าเนินการ 

วิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ 

หมายเหตุ : ในการวิเคราะห์หาลักษณะโครงการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูล อ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถในการส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยิ่งขึ้น 

 
วิเคราะห์ว่าจะจัดท าโครงการลักษณะใด 
และเลือกหน่วยงานที่เหมาะในการจัดท า
โครงการ เพื่อให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายได้ 

สิ่งที่ควรรู้: ควรมีการจัดท าโครงการฯ ก่อนปัจจัยอื่นที่เคยมีโครงการมารองรับแล้ว 

หาประเด็นใหม่ไม่ซ้ ากับ 
การขับเคลื่อนฯ ที่ผ่านมา 

วิเคราะห์ประเด็นที่ควร 

ขยายผลการด าเนินการ 

วิเคราะห์ว่าโครงการที่ผ่านมา
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
Y1 ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

วิเคราะหป์ระเด็นที่ควร
ขับเคลื่อนฯ 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ
โครงการฯ ที่ควรจัดท า 

ขยายผลการด าเนินการ 

หาประเด็นใหม่ไม่ซ้ ากับ 
การขับเคลื่อนฯ ที่ผ่านมา 

หลักการหา WHAT  ประเด็น 

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

วิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการในทุกปัจจัย จึงควร
มีการก าหนดปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้โครงการสามารถส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

2 วิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ 
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2 
2 

ระยะเวลา: 40 นาท ี
หา WHAT 

4 
V03 ………………… 

F0301................................... 
กรม C / กรม E / กรม K - 

V03 ………………… 
F0301................................... 
กรม C / กรม E / กรม K 

125 

3 

- 
F0302................................... 
กรม  F/ กรม A/ ส านักงาน  J 

กรม C/ ส านักงาน L/กรม B 
F0303................................... 

25 

กรม M/ ส านักงาน A 
F0304................................... 

V03 ………………… 
F0302................................... 

F0304................................... 

3 กรม  F/ กรม A/ ส านักงาน  J 

V03 ………………… 

กรม M/ ส านักงาน A 125 

ไม่ใช่ 

 
วิเคราะห์ว่าจะจัดท าโครงการลักษณะใด 
และเลือกหน่วยงานที่เหมาะในการจัดท า
โครงการ เพื่อให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายได้ 

ปัจจัยที่มี โครงการมา
รองรับมาก  

วิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ 

• ชื่อโครงการ 
• วัตถุประสงค ์
• เป้าหมายเชิงผลผลิต 
• ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
• กลุ่มเป้าหมาย 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด 
• พื้นที่การด าเนินการ 

หน่วยงานพิจารณาจาก 

หน่วยงานวิเคราะห์ความความซ้ าซ้อนของ
โครงการในระบบ eMENSCR 

พิจารณาจาก • ชื่อโครงการ 
• วัตถุประสงค์ 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต 
• กลุ่มเป้าหมาย 
• พื้นที่การด าเนินการ 

วิเคราะห์ความความซ้ าซ้อนของโครงการในระบบ eMENSCR ชื่อโครงการ % ความเหมือน 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนา... 95.28 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ... 94.94 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ... 92.12 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร... 91.53 

โครงการพัฒนาองค์กร... 89.32 

ตัวอย่าง ความซ้ าซ้อนของโครงการในระบบ eMENSCR 

หากโครงการมีความซ้ าซ้อน 

หน่วยงานต้องหารือและบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดท า
โครงการฯในลักษณะที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ผ่านมา 

หารือและบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดท าโครงการฯ ในลักษณะท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ผ่านมา 

ก ร ณี ที่  3 ปั จ จั ย ที่ มี
โครงการมารองรับมาก  

กรณีที่ปัจจัยมีโครงการมารองรับจ านวนมาก หน่วยงานต้องวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ/การด าเนินงานภายใต้
ปัจจัยที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR เพ่ือดูความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงาน รวมถึงหารือและบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหาประเด็นการขับเคลื่อนการด าเนินการใหม่ที่ไม่ซ้ ากับที่ผ่านมา และส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างแท้จริง 

กรณีที่ปัจจัยโครงการมารองรับจ านวนมาก อาจสะท้อนความซ้ าซ้อน
ของโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมา  

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

เข้าระบบผ่านทางลิงค์ https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html ทั้งนี้ ต้องมกีารเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง โครงการที่ซ้ าซ้อนที่สามารถค้นหาได้จากระบบ eMENSCR 

https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
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2 
2 

ระยะเวลา: 40 นาท ี
หา WHAT 

4 
V03 ………………… 

F0301................................... 
กรม C / กรม E / กรม K - 

V03 ………………… 
F0301................................... 
กรม C / กรม E / กรม K 

125 

3 

- 
F0302................................... 
กรม  F/ กรม A/ ส านักงาน  J 

กรม C/ ส านักงาน L/กรม B 
F0303................................... 

25 

กรม M/ ส านักงาน A 
F0304................................... 

V03 ………………… 
F0302................................... 

F0304................................... 

3 กรม  F/ กรม A/ ส านักงาน  J 

V03 ………………… 

กรม M/ ส านักงาน A 125 

เข้าระบบผ่านทาง https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html ทั้งนี้ ต้องมีการเข้าสู่ระบบด้วย username และ 
password ของหน่วยงาน 
 

วิเคราะห์ว่าโครงการส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างแท้จริง
หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

ตัวอย่าง ความซ้ าซ้อนของโครงการในระบบ eMENSCR 

หน่วยงานต้องหารือและบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดท า
โครงการฯในลักษณะที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ผ่านมา 

การเข้าระบบ eMENSCR เพ่ือวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ 

username password 

demo01011 98765 

demo01021 98765 

demo01022 98765 

demo02011 98765 

demo02021 98765 

หน้าเว็บระบบวิเคราะห์ความคล้ายของ
โครงการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

1 
5 

2 

คลิกเลือกหน่วยงานในระดับกระทรวง 

แถบปรับค่าน้ าหนักความคล้ายของ
รายละเอียดโครงการ (ระดับ 1-10) 

3 4 

6 

ระบุค าที่ต้องการค้นหา 

โครงการที่ต้องการหาความคล้าย 

คลิกเพื่อแสดง/ซ่อน รายการโครงการ  
คล้าย 

รายการโครงการคล้าย และ %  
ความเหมือน 

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
https://emenscr.nesdc.go.th/internal/project_similar64_ss.html
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2 
ระยะเวลา: 20 นาที 

หา WHAT 

V03 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

V01แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 

35 

F0101  ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 

DTAM/ สบน./ ตร./ สค./ กรมควบคุมโรค 

F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ์ 

85 

F0301  การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเป้าหมาย  
ที่สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

DTAM/ สค./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ สตง. 

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผลระหว่างหน่วยงาน 

DTAM/ สบน./ สผผ. 4 

สค./ สป.กห./ กรมอนามัย 14 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ

ได้ WHAT ปัจจัย แล้วหา What ประเด็น 
What ประเด็น 

วิเคราะห์ข้อมูล 

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ติดตามการด าเนินการระหว่างหนว่ยงานได้ 

การพัฒนาข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ให้ เป็นข้อมูล 
ชุดเดียว ไม่ซ้ าซ้อน ง่ายต่อการติดตาม และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
งานวิจัย  สถานการณ์ต่าง ๆ  

รวมถึงข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  

ระบบ eMENSCR 

โครงการมีจ านวนน้อย 

2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

V03 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
  

 85 

F0301 การเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อ
เป้าหมาย  ที่สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 

กรม A/ กรม C/ สถาบัน D/ กรม F 

 
 14 

F0302  การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผล
ระหว่างหน่วยงาน 

สถาบัน D/ กรม F/ กรม M/ ส านักงาน J 

ตัวอย่าง การวิเคราะหป์ระเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ 2 
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โครงการส าคัญคืออะไร 2 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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Final Value Chain Thailand 

(จ.2 : กระทรวงศึกษาธิการ) 

(จ.3 : กระทรวงศึกษาธิการ) 
(จ.1 : กระทรวงศึกษาธิการ) 

ตัวอย่างโครงการส าคัญ ตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ) 2 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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 ตัวอย่างข้อเสนอร่างโครงการ (X) 

01 

02 

03 

04 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) 
 

กิจกรรมและงบประมาณ 
 

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ 

สารบัญ  

ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มฯ 

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี โดยมีค าอธิบายหัวข้อต่าง ๆ 
ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การน าโครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCRได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  

“ 
• วัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือ “การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าและเขียนขอ้เสนอโครงการส าคัญได้อย่างสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

“ 

2 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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                          ในการจัดท าร่างโครงการจ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยหน่ึงด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ (ถ้าม)ี 

ร่างโครงการ : 

หมายเหตุ :  

ชื่อโครงการของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ชื่อผู้ประสานงานหลักของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

ความเกี่ยวข้องของโครงการกับเป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

นายรักชาติ ยิ่งชีพ  

โครงการที่ดีจะต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจะเป็นได้ทั้งโครงการใหม่ หรือโครงการต่อเนื่อง แต่ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ 
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หมายเหตุ :  

ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายท่ี 2 คือ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนนุต่อการพัฒนาคนตลอดชว่งชวีิต 

ข้อ 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และข้อย่อย 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  

                     ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนที่ 1 : 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่สอดคล้องกับโครงการ 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับประเด็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยไดม้ากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่น าโครงการ 
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาตโิดยอัตโนมัติ 
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                      ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนที่ 1 : 

หมายเหตุ :  

ชื่อประเด็นแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการมีความสอดคล้อง
และสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนย่อยข้อ 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

เป้าหมายระดับประเด็น (130001) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึน้และมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) 

ความสอดคล้องของโครงการ 
กับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทย่อยไดม้ากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่น าโครงการ 
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาตโิดยอัตโนมัติ 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนย่อย 

ชื่อองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี
ความสอดคล้อง V01 ระบบสุขภาพ 
ชื่อปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Value Chain) ที่โครงการมี 
ความสอดคล้อง 

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

(จ3 : กระทรวงสาธารณสุข) 



nscr.nesdc.go.th 150 มิถุนายน 2565 

1. แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตแุละผล (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) วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 
2. เพ่ือให้ประชากรเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
      และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

 และต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการมีความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อน 
      ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยได้จริงหรือไม่อย่างไร 

ระบุสิ่งท่ีต้องการด 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 

สิ่งที่จะได้จากการด าเนินโครงการโดยตรง 
วัคซีน 

กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค 
เป้าหมายท่ีได้จากเป้าหมายเชิงผลผลิตอีกทอดหนึ่ง 

พิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเล่มรายงานประจ าปีที่ สศช. ประกาศ
เผยแพร่ เพ่ือใช้ประกอบการค านวณน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (โดยใช้ข้อมูล
จากรายงานประจ าปีตามลิงก์ด้านล่าง) 

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

สิ่งที่เป็นตัววัดความส าเร็จของโครงการว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เพียงใด 

ระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ท าเพ่ือใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุด้วยว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง 

**ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการปิดช่องว่างของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ถือเป็นส่วนส าคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณา 
ข้อเสนอร่างโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด 
และสิ้นสุดลงเมื่อไร  

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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                   กิจกรรมและงบประมาณ ส่วนที่ 3 : 

กิจกรรม 

ระบุกิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน 

ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
ของโครงการให้มีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเทียบกับกิจกรรม 
การด าเนินการที่ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
มาใช้ประกอบในการพิจารณา 

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

 หน่วยงานจะต้องพิจารณาจากงบประมาณในการด าเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
หรือไม่ โดยน าโครงการที่ผ่านมาที่ลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ประกอบในการพิจารณา 
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01 

                   ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ ส่วนที่ 4 : 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ/์ผลที่คาดหวัง แนวทาง 

 น าข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา ใส่ลงตาราง 

02 02 03 04 05 06 

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

การวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่า 

ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ  

การจัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของข้อเสนอ

โครงการ 

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

1 2 3 4 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติไปสูก่ารปฏบิัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566 - 2570) ดังนี้ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์  
ร่วมกันขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 

แบบบูรณาการร่วมกัน 

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ 
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ที่มีการบรรจุโครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประกอบการ

จัดสรรงบประมาณ 
หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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เรียนรู้
หลักเกณฑ ์

2 

ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณการด าเนินการโครงการฯ 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยสรุปได้ดังนี้ 

2 
3 
4 

6 
7 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการจัดต้ังกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดต้ังหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน/การจัดซ้ือครุภัณฑ์หรือไม่หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

5 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ความเหมาะสมของงบประมาณ 

ความพร้อมของโครงการและความ
เห็นชอบจากเจ้าของแผนงานบูรณาการ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ  

การพิจารณาบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

การด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของส านัก
งบประมาณ 

1 
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567 3 

สามารถศึกษารายละเอียดการประเมินโครงการฯ ได้จากบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2567  
ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=mUKl-D8lkM8 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ 
ห่ ว ง โ ซ่ คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ป้ า ห ม า ย 
แ ผ นแ ม่ บ ท ย่ อ ย  (Y1) ที่ เ ลื อ ก ม า  
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผล 
ต่อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทฯ  
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 

1 

7 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เ ช่ น  ข้ อ มู ล ส ถิ ติ / ง า น วิ จั ย ร อ ง รั บ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

3 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ รั บประ โยช น์ 
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

4 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการน้ี  
2 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม
ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

5 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6 

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ที ย บ กั บ กิ จ ก ร ร ม 
การด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับ
ของโครงการมีความเหมาะสม 

9 

การพิจารณารายละเอียดของข้อเสนอโครงการฯ เพื่อใช้ในการประเมินโครงการฯ 

• ข้อ2กับ8ให้กรอบตรงกิจกรรม 
• ข้อ9เอาออก 
• สีน้ าเงินเข้มคลุมหมด 

เกณฑ์ข้อ      -      ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ  1 7 

โยกกรอบ แก้ฟอรม์ 

โครงการเป็นการปรับปรุ งซ่ อมแซม /
ก่อสร้างอาคาร/จัดตั้งกองทุน/หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่าง ๆ หรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น 
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตวัชีว้ดัที่สามารถ
สะทอ้นการบรรลผุลสมัฤทธ์ิตาม
เปา้หมายของโครงการ 
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรบัปรุงซอ่มแซม/ก่อสรา้ง
อาคาร/จดัตัง้กองทนุ/หนว่ยงาน/
คณะกรรมการตา่ง ๆ หรอืไม ่หากเป็นตอ้ง
สง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย 
(Y1) ที่เก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ 1 

0 

0 คะแนน 

1 คะแนน 

โครงการไม่สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 

โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ 1 

0 

โครงการส่งผลต่อองค์ประกอบ
และปัจจัยภายใต้แผนแม่บทย่อยฯ  

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์

ชาติตามหลักการ XYZ 

ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่ส่งผล 

1 

0 

เงื่อนไข 

คะแนน 

• โครงการต้องส่งผลต่อองค์ประกอบและปัจจัยจึงจะได้ 1 
คะแนน  

• หากโครงการไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยจะ
ได้ 0 คะแนน  

หมายเหต ุ: หากโครงการมีความสอดคล้อง/ส่งผลเพียงเล็กน้อย หรือมีความคลุมเครือว่ามีความสอดคล้อง/ส่งผลหรือไม่ 
หน่วยงานต้องปรับร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความสอดคล้อง/ส่งผลอย่างชัดเจน  

หมายเหตุ ทั้งนี้  ในขั้นตอนการประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอ
โครงการฯ ของกระบวนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี หากได้ 
0 คะแนน ในข้อนี้ ร่างข้อเสนอโครงการฯ จะไม่ผ่านไปสู่
การประเมินตามหลักเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ 

การเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ 
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

(Y1) ที่สอดคล้องกับโครงการฯ 

การเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ 
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

(Y1) ที่ไม่สอดคล้องกับโครงการฯ 

ตัวอย่าง โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

ตัวอย่าง คะแนน 
0 

ตัวอย่าง 
คะแนน 
1 

1 

การเลือกองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031  

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031 ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

รายละเอียดของโครงการส่งผลต่อ
ปัจจัยและองค์ประกอบหลักที่เลือกมา 

คะแนน 
1 

รายละเอียดของโครงการไม่ส่งผลต่อ
ปัจจัยและองค์ประกอบหลักที่เลือกมา 

คะแนน 
0 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ ของกระบวนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 
หากได้ 0 คะแนน ในข้อนี้ ร่างข้อเสนอโครงการฯ จะไม่ผ่านไปสู่การประเมินตามหลักเกณฑ์ข้ออื่น ๆ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 

ความจ าเป็นต้องมหีรือไม่มีโครงการนี้ 2 

โครงการฯ ไม่มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข  0 คะแนน 

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน  1 เงื่อนไข 1 คะแนน 

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน  2 เงื่อนไข 2 คะแนน 

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน  3 เงื่อนไข 3 คะแนน 

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน  4 เงื่อนไข 4 คะแนน 

โครงการฯ มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข  5 คะแนน 

เงื่อนไขในการประเมิน 
• โครงการสอดคล้องกับปัจจัย และประเด็นที่จ าเป็นต้อง

มีโครงการรองรับในปีงบประมาณนั้นๆ 

• โครงการปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) 

 

 

• โครงการไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้ปัจจัยเดียวกัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ในปีปัจจุบัน 

• โครงการเป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 

• โครงการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ 

การปิดช่องว่างการพัฒนา คือ โครงการ/การด าเนินงานท่ี
สามารถส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ดีขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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ขั้นตอนที่ 5 ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 2 
ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031 ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

3 โครงการ 

สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย Y 1 ในรูปแบบไฟล์ Excel (AS IS): http://nscr.nesdc.go.th/as-is-project2567 

V01 ระบบสุขภาพ 

กรมควบคุมโรค/มช. 

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
0 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อเสนอแนะจากรายงานประจ าปี 2564 ข้อมูลสถิติ งานวิจัย สถานการณ์ต่างๆ  
ต้องมีการจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องชี้ว่า F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการในปี 2567  
จากสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบต่อห่วงโซ่คุณค่าฯของเป้าหมาย 130301 พบว่าปัจจัย  F0103 ไม่มีโครงการรองรับ  

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031  

สอดคล้องกับปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการรองรบั 

ปิดช่องว่างการพัฒนา 

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เองในประเทศ 

(ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

หน่วยงาน A มีภารกิจสนับสนุน/ด าเนินการวิจัย 
พัฒนา ผลิต และกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน  

• พัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนรับมือโรคระบาดอื่นๆ 
• พัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนในภาคอุตสาหกรรม ผลักดันไทย

เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

ในปีงบประมาณนั้น ๆ ภายใต้
เป้าหมาย 130301 ไม่มีร่าง
ข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตวัคซีนป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ไม่มีความซ้ าซ้อน 

 130301  

ภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอ่ืน ๆ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 3 

คะแนน 3 

คะแนน 4 

คะแนน 5 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล มีความเชื่อมโยงกับหลักการเหตุและผล 
และเป้าหมายการจัดท าโครงการ แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลเุป้าหมาย 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถว้น โครงการจัดท าขึ้นจากหลักการและเหตุผลมีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการจัดท าโครงการที่มีความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

0 มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ แต่เป็นเพียงน าข้อมูลมาประกอบกันเท่านั้น 
ไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตแุละผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  
แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ 

ไม่มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ไม่มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ  

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ 
แต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  คะแนน 

2 
คะแนน 1 
คะแนน 0 

3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

0 
คะแนน 

คะแนน 5 มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วน โครงการจัดท าขึ้นจากหลักการและเหตุผล มีการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูล และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการจัดท าโครงการที่มีความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ แต่ยังไม่เห็น
ความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  

คะแนน 3 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท า
โครงการ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ 

คะแนน 2 

คะแนน 4 มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล มีความเชื่อมโยงกับหลักการเหตุและผล 
และเป้าหมายการจัดท าโครงการ แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ แต่เป็นเพียงน าข้อมูลมาประกอบกันเท่านั้น 
ไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  

คะแนน 1 
ไม่มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์เช่น ไม่มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ  คะแนน 0 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 3 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 3 ขั้นตอนที่ 5 

การอ้างอิงหลักฐาน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หลักการเหตุและผลของ

การจัดท าโครงการ 

ความชัดเจนการจัดท า
โครงการให้บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

องค์ประกอบ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 3 
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โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ค าอธิบายเพ่ิมเติมของเกณฑ์ข้อ 3 

การอ้างอิงหลักฐาน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการ 
เหตุและผลของการจัดท าโครงการ 

การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ 

จากข้อมูลสถิติที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือลดอัตราการติดเชื้อและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคจึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมาตรการป้องกันหลักที่ส าคัญ คือ การมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซ่ึงกองระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรคได้มีการจัดเก็บข้อมูลต้ังแต่ ปี 2563 ถึง 9 พฤษภาคม 2565 ของผู้ป่วยในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม
ทั้งหมด 2,107,903 คน และผู้เสียชีวิตจ านวน 7,445 คน ในขณะที่มีป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 2,048,744 คน 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทางออกและวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อและการเสียชีวิต ซ่ึงหาก
ประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีจ านวนเพียงพอเพ่ือให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่าง
ทั่วถึง จะส่งผลให้ประชาชนมีภูมิต้านทานแก่ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ รวมถึงการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้รอดพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว 

ความชัดเจนของการจัดท า
โครงการให้บรรลุเปา้หมาย 

ประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เอง จะสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อและการเสียชีวิตให้แก่
ประชาชน และยังท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและมีจ านวนเพียงพอ สอดคล้องตามนโยบายของ ศบค. 
รวมถึงยังช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศได้   

ข้อมูลงานวิจัย , ข้อมูลสถิติ , สถานการณ์ , แหล่งข้อมูลอื่น ๆ อาทิ รายงาน มติคณะรัฐมนตรี ฐานข้อมูลทางกฎหมาย  

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 3 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 4 เกณฑ์ที่ 

0 คะแนน 
โครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน หรือ มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 
1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน   

1 คะแนน 

 กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน 
หรือสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน 

 กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วน แต่ไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันและไม่ความชัดเจน หรือสอดคล้องกันเพียง  
1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน   

2 คะแนน 
โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน หรือมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน   

3 คะแนน 
 กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน 
 กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน 

4 คะแนน โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน 

5 คะแนน 
โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมอีงค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบอย่างชัดเจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความสอดคล้องขององค์ประกอบ 
(จ านวนองค์ประกอบ) 

ความชัดเจนขององค์ประกอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

1 

0 

2 

5 
4 

3 

3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
 
2 
1 
1 

เงื่อนไข 

คะแนน 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 4 
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โครงการมี วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 4 

ความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

หากขาดองคป์ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งจะถือว่าไม่ครบ 

ความสอดคล้องขององค์ประกอบ 

สามารถสลับต าแหน่งองค์ประกอบเพื่อดูความสอดคล้องได้ 

สอดคล้อง 1 คู ่

สอดคล้อง 2 คู่ 

สอดคล้อง 3 คู่ 

ความชัดเจนขององค์ประกอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

ทุกองค์ประกอบต้องมีความชัดเจน 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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คะแนน 4 
คะแนน 3 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบไุว้อย่างเปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

คะแนน 4 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบไุว้เปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ 

คะแนน 5 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบไุว้เปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ  

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และ
ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 5 

คะแนน 2 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบไุว้เปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

คะแนน 1 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบไุว้เปน็ล าดับขั้นตอน แต่ขาดความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การด าเนินงาน 

คะแนน 0 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมไม่ระบขุั้นตอน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 5 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
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โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

  

ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
ความเป็นไปได้

ในการ
ด าเนินการ 

สอดคล้องกับรายละเอียด
โครงการ 

(วัตถุประสงค ์
Output  

Outcome) 
ไม่ระบ ุ

ระบ ุ

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 

4             

3             

2             

1             

0             

กิจกรรม 

คะแนน 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 5 
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กิจกรรมเป็นขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความเป็นไปได้ 
ในการด าเนินการ 

สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ 
(วัตถุประสงค์  Output  Outcome) 

ระบุกิจกรรมอย่างเปน็
ล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 

กิจกรรมและระยะเวลา 
มีความสอดคล้อง และ 
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ต้องเป็นผลที่ให้เกิดตาม 
วัตถุประสงค์ Output Outcome 

ด าเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จ 
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กิจ
กร

รม
เป

็นข
ั้นต

อน
แล

ะช
ัดเ

จน
 

กิจกรรม + ระยะเวลา  
•

สอดคล้องกัน  
•

มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของ
 เชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 
โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 5 
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6 

0 คะแนน 
โครงการไม่มีการระบตุัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือมีการระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สามารถสะท้อนความส าเรจ็ต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และไม่มีการระบุค่าเปา้หมาย 

1 คะแนน 

• กรณีที่โครงการมีการระบตุัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการและมีการระบคุ่าเปา้หมายแต่ไม่ชัดเจน  
• กรณีที่โครงการมีการระบตุัวชี้วัดแต่สามารถสะท้อนความส าเรจ็ต่อเปา้หมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และไม่มีการระบุค่าเปา้หมาย 

หรือมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 
คะแนน 5 

0 คะแนน 

หมายเหตุ : การสะท้อนเป้าหมายไดเ้พียงบางสว่น ซึ่งเป็นการสะท้อนการบรรลเุป้าหมายของโครงการที่ยังไม่
ครอบคลุม ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
  

โครงการไม่มีการระบุตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือ มีการระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อ
เป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย 

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะทอ้นความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมี
การระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะทอ้นความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการระบุ
ค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน  

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายที่

ชัดเจน 

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการและมีการระบุค่าเป้าหมายแต่ไม่ชดัเจน  
• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดแต่สามารถสะท้อนความส าเร็จตอ่เป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย หรือมีการระบุค่า

เป้าหมายไม่ชัดเจน 

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีการ
ระบุค่าเป้าหมาย 

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการไดเ้พียงบางส่วน และมีการระบุค่า

เป้าหมายไมช่ัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2 คะแนน 
• กรณีที่โครงการมีการระบตุัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเรจ็ต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเปน็รูปธรรม แต่ไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย 
• กรณีที่โครงการมีการระบตุัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเรจ็ต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

3 คะแนน โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเปา้หมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเปา้หมายที่ชัดเจน 

4 คะแนน โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเปา้หมายของโครงการได้อย่างเปน็รูปธรรม แต่มีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน  

5 คะแนน โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีการระบุค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน  

หมายเหตุ : การสะท้อนเป้าหมายได้เพียงบางส่วน ซึ่งเป็นการสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ยังไม่ครอบคลุมผลผลิต และผลลัพธ์ 
  

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 



nscr.nesdc.go.th 174 กันยายน 2564 มิถุนายน 2565 www.nesdc.go.th 174 

โครงการมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 6 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย Y1) 

ไม่มี 
มี ไม่มี มี 

สะท้อนความส าเร็จ
ต่อเป้าหมาย 

สะท้อนความส าเร็จต่อ
เป้าหมายเพียงบางส่วน 

ไม่สามารถสะท้อน
ความส าเร็จต่อเป้าหมาย ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

1 

0 

2 

5 
4 
3 

เงื่อนไข 

คะแนน 

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 



nscr.nesdc.go.th 175 กันยายน 2564 มิถุนายน 2565 www.nesdc.go.th 175 

โครงการมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 6 
ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาวัคซีนฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดตัวชี้วัด คือ อัตราการได้รับวัคซีน
ของประชากรตามนโยบายของ ศบค. (เฉลี่ยร้อยละ)  

ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต : วัคซีนที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก 
ผลลัพธ์ : ลดความรุนแรงของอาการและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

สะท้อนความส าเร็จ 
ต่อเป้าหมาย  

ผลผลิต : วัคซีนที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก 
ผลลัพธ์ : ประชาชนเข้าใจในการดูแลตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19 สะท้อนความส าเร็จต่อ

เป้าหมายได้เพียงบางส่วน  
ตัวชี้วัดสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ยังไม่ครอบคลุมผลลัพธ์ 

ผลผลิต : รายงานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 
ผลลัพธ์ : ประชาชนเข้าใจในการดูแลตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่สะท้อนความส าเร็จ

ต่อเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดไม่สะท้อนความส าเร็จต่อป้าหมายของโครงการ 

กรณีตัวชี้วัด 

กรณีตัวชี้วัด 

กรณีค่าเป้าหมาย 

ชัดเจน 

ประชากรได้รับวัคซีนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70% 
ตามนโยบายของ ศบค. 

กรณีตัวชี้วัด 

กรณีค่าเป้าหมาย 

ไม่ชัดเจน 

ประชาชนได้รับวัคซีนจ านวนมาก 
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โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง 
ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานจะต้องให้คะแนนทั้ง 4 เงื่อนไข 

น าคะแนนของทั้ง 4 เงื่อนไขมาบวกกัน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม 

คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 5 คะแนน โดยคิดจากคะแนนรวมของท้ัง 4 เง่ือนไข ซ่ึงมีคะแนนเต็มเงื่อนไขละ 1.25 คะแนน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/
การจัดซื้อครุภัณฑห์รือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 7 
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น าคะแนนของทั้ง 4 เงื่อนไขมาบวกกัน จะได้ 0.75 + 1.25 + 0.5 + 1.25 = 3.75 

0.75 1.25 0.5 1.25 

ดังนั้น คะแนนรวมในข้อนี้จะได้ 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม 

โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และการซ่อมแซมอาคารส านักงาน โดยไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานและการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

โครงการเป็นการจัดต้ังกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดต้ังหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/
การจัดซ้ือครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 7 
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วงเงินงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังก าหนด 

โครงการมีความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ โดยดูจากข้อมูลในมิติต่าง ๆ 
อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
แบบโครงสร้างทางวิศวกรรม 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

หน่วยงานต้องจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับกิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาของส านักงบประมาณ ดังนี้ หมายเหต ุ: อ้างอิงจากสรุปหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

วงเงินงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังก าหนด 

โครงการมีความพร้อมในการด าเนินงานเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ โดยดูจากข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบบโครงสร้างทางวิศวกรรม 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ความพร้อมจากค าของประมาณในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ รวมท้ัง ความเห็นชอบของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอื่น ๆ รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน และการพิจารณาเพื่อชะลอจัดตั้งงบประมาณ
อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19   

การพิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจการด าเนินงานที่อาจซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น 

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 

ความพร้อมจากค าของประมาณในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปนีั้น ๆ รวมทั้ง ความเห็นชอบของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ  

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการมีความเหมาะสม 8 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอื่น ๆ รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน 
และการพิจารณาเพื่อชะลอจัดตั้งงบประมาณอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19   

การพิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจการด าเนินงานที่อาจซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน 
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การประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ ด้วยตนเอง 
เข้าสู่ระบบของการประเมินได้ที ่

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ 

หรือ 

เ ม่ือจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ แล้วเสร็จ 
หน่ วย ง าน จะต้ อ งพิ จ า รณาร่ า งข้ อ เ สน อ
โครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการเบื้องต้น
อย่างละเอียดเป็นรายข้อ เพื่อตรวจสอบว่า 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ มีรายละเอียดครบ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสมหรือไม่ 

หน่วยงานจะต้องปรับปรุงรายละเอียดของ 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ ใหผ้่านเกณฑ์ครบทุกข้อ 

หน่วยงานสามารถประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ 
ตามหลักเกณฑ์ฯ แต่ละข้อด้วยตนเอง เพื่อให้เห็น 
ความสอดคล้องของโครงการต่อหลักเกณฑ์ฯ 

เมื่อประเมินเสร็จจะมีการแสดงผลในรูปแบบ Spider Chart 
ตัวอย่าง ผลการประเมินร่างข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ฯ  

Spider Chart จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของโครงการต่อ
การให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 

รายละเอียดของร่างข้อเสนอโครงการที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้โครงการมี
ความเป็นไปได้ในการผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
พิจารณาจากคะแนนของข้อที่ไม่ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

รายละเอียดของโครงการต้องพัฒนาเพื่อยกระดับโครงการให้สามารถเป็น
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

พิจารณาจากเกณฑ์ข้อที่ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

จัดท าข้อเสนอโครงการฯ ปี 67 และน าเข้า
ระบบ eMENSCR ภายในวันที่ 10 ก.ค. 65  
เพื่อด าเนินการตามกระบวนการจัดล าดับ 

ความส าคัญของโครงการฯ ต่อไป 

ปรับปรุง 
ข้อเสนอ 
โครงการ 

หน่วยงานจะต้องปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอ
โครงการฯ ให้มีคะแนนอยู่ในระดับดีมากของทุกข้อ 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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โครงการเพ่ือขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการฯ 
 
 

 
  
 ความเห็นพ้องของการประเมินให้คะแนน 

การประเมินตัดโครงการ 
ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

ชื่อโครงการ
ข้อ 1 
( 0-1 )

ข้อ 2 
( 0-1 )

ข้อ 3 
( 0-5 )

ข้อ 4 
( 0-5 )

ข้อ 5
( 0-5 )

ข้อ 6 
( 0-5 )

ข้อ 7 
( 0-5 )

ข้อ 8
( 0-1 )

IRA

โครงการที่ 1 1.00 1.00 4.67 0.67 1.33 1.00 2.00 1.00 0.99882
โครงการที่ 3 1.00 1.00 2.25 0.75 2.50 1.25 2.00 1.00 0.97520
โครงการที่ 5 1.00 1.00 3.33 3.25 4.75 3.77 3.50 1.00 0.96727
โครงการที่ 2 1.00 1.00 3.33 2.67 3.33 2.00 3.33 1.00 0.95651
โครงการที่ 9 1.00 1.00 2.67 1.33 3.33 2.33 2.00 1.00 0.94240
โครงการที่ 6 1.00 1.00 2.25 0.25 3.25 2.25 2.25 1.00 0.92760
โครงการที่ 11 1.00 0.75 3.50 1.00 3.00 2.25 2.25 1.00 0.77824
โครงการที่ 7 0.50 1.00 1.75 0.75 2.25 1.00 1.50 1.00 0.77320
โครงการที่ 12 1.00 1.00 3.25 2.75 3.75 2.00 2.50 1.00 0.76361
โครงการที่ 4 0.33 1.00 1.33 0.67 2.67 1.33 2.67 0.33 0.67997
โครงการที่ 10 0.60 1.00 2.40 1.60 3.20 0.40 1.00 1.00 0.66748
โครงการที่ 13 0.60 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.60 0.60 0.57184
โครงการที่ 8 0.40 1.00 2.40 1.80 3.60 1.20 2.60 1.00 0.41421

หาค่าเฉลี่ย ( Mean ) ของแต่ละโครงการและคัดเลือกโครงการที่มีค่า
คะแนน 

ในระดับดี/ดีมาก (Mean มากกว่าหรือเท่ากับ 60) การตัด Mean ที่ 60  
เพื่อให้ได้โครงการที่มีการประเมินให้คะแนนเป็นเหตุเป็นผลกับหลักเกณฑ์การประเมิน 

โครงการในเป้าหมายแผนย่อย 
(y1) ท่ี IRA มากกว่า 0.7 
จะผ่านเข้าสู่กระบวนการ

จัดล าดับความส าคัญต่อไป  

ปรับคะแนนของโครงการในแต่ละแผนแม่บทฯ (Y) 
ตามหลักสถิติ (Normalization) 

ปรับฐานคะแนนของแต่ละเป้าหมายแผนย่อย (y1)  
ให้ไปในทิศทางเดยีวกับ แผนแม่บทฯ ด้วยการคูณค่าสี  

ปรับคะแนนของโครงการในแต่ละแผนแม่บทฯ (Y) 
ตามหลักสถิติ (Normalization) หลังการปรับค่าสี 

คัดเลือกโครงการในรอบสุดท้ายที่เป็นโครงการฯ  
โดยโครงการที่จะผ่านจะต้องมีค่าคะแนนเกิน 60 เท่าน้ัน  

โครงการเพื่อขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ 
ที่ผ่านเกณฑ์ค่า

ความเห็นพ้องของ 
ผู้ประเมิน  

(IRA>=0.7) 

ผู้มีสิทธิประเมินด าเนินการ 
ให้คะแนนโครงการ  

ตามหลักเกณฑก์ารคดัเลือก 
โครงการส าคัญประจ าป ี

หน่วยงานจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการ 

ในระบบ eMENSCR 

ปรับคะแนนของโครงการ
ในแต่ละ 

แผนแม่บทฯ 
 ตามหลักสถิติ  

(Normalization) 

หาค่าเฉลี่ย ( Mean ) 
ของแต่ละโครงการ 

และคัดเลือกโครงการ 
ท่ีมีค่าคะแนนในระดับดี/ 
ดีมาก (Mean >=60) 

โครงการท่ีมี 
ค่าคะแนนท่ีปรับฐานแล้ว

(Normalization)  
มากกว่า Mean >=60 

ปรับคะแนนของ 
แต่ละโครงการ  
ตามหลักสถิติ  

(Normalization) 

โครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมายตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ (X) 

ประจ าปี 

คูณค่าน้ าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ตามสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เนื่องจากสถานะการบรรลุเป้าหมายมีความแตกต่างกัน

จึงให้มีการก าหนดค่าน้ าหนักที่แตกต่างกัน   

หาค่าเฉลี่ย ( Mean ) 
หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
หาค่าคะแนนมาตรฐาน (z score) 

การหาค่า Normalisation 

การจัดท าข้อเสนอโครงการฯ   • สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีสิทธิประเมินว่าโครงการฯ จะต้องเป็นไปได้
และการส่งผลต่อเป้าหมาย 

• ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยต้องสอดคล้องไปกับหลักเกณฑ์ประเมินฯ 

3 
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การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

การวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่า 

ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ  

การจัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของข้อเสนอ

โครงการ 

การจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 

1 2 3 4 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติไปสูก่ารปฏบิัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566 - 2570) ดังนี้ 

การร่วมกันคิด  
ร่วมกันวิเคราะห์  
ร่วมกันขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 

แบบบูรณาการร่วมกัน 

• ปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุ 
ให้การด าเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  

• ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

โครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ที่มีการบรรจุโครงการส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประกอบการ

จัดสรรงบประมาณ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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2 

แนวทางท่ี 4 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการรายป ี

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ใน
แต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) 
พร้อมทั้งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ  
ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป  

แผนปฏิบัติราชการ....ปี (พ.ศ.....-….)  
ของ ...  

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

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการ 

โครงการ XXXX1 
โครงการ XXXX2 
โครงการ XXXX3 
 

 
 

โครงการ XXXXn 

น าทุกโครงการส าคัญท่ีได้บรรจุลง
ในแผนปฏิบัติราชการ 

แผน 
ปฏิบัติราชการ 

เสนอต่อ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

เพื่อให้ความเห็นชอบ  

สงป. จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ

รายปี 

4 
หมายเหตุ: “โครงการส าคัญ” มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 
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แ ผ น ร ะ ดั บ ที่  3  ห น่ ว ย ง า น จ ะ ต้ อ ง ร ะ บุ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 อ่ืนๆ  
(ในกรณีที่มีความสอดคล้องแผนระดับ 2 อ่ืนๆ ), 
และแผนระดับที่ 3 อ่ืน (หากมี)  

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุให้ได้ว่า แผนระดับ 3 
ของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2  
ทีส่อดคล้องได้อย่างไร 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

บทสรุปผู้บริหาร  

สาระสําคัญของแผนฯ 

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

Template แผนระดับที่ 3 

หมายเหตุ ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อน าแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอ่ืน ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม  

4 
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ประเด็นน าเสนอ  

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

และการปฏิรูปประเทศ 
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การติดตามและประเมินผลจากแนวความคิด 
สมมติฐาน หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นการติดตาม
และประเมินว่าโครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่
นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการ
พัฒนาเพียงใด มีช่องว่างของโครงการหรือ
นโยบายหรือไม่ 

การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต 
เป็นการประเมินกระบวนการแปลงกิจกรรม 
โครงการไปสู่ผลผลิต 

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

การติดตามและประเมนิผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือ
โครงการไปเป็นผลผลิต 

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

หลักการติดตามประเมินผล 

ข้อมูล 

พัฒนากระบวนการท างาน 

องค์ความรู้ 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR 

วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา 
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

1. บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report) 
2. เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย  
3. เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ นโยบาย (ทุกขั้นตอน Policy Cycle)  
4. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปน็บรูณาการ 
5. ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน 
6. ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government  
7. มุ่งเน้นความโปร่งใส 

13 พ.ค.2562 
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR 

OPEN  
Government 

JSON 

Open D 

แผนระดับ 3 
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ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การดําเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

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

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

- แผนระดับที่ 3  
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

การอนุมัติข้อมูล 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 

ระบบ eMENSCR 
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การก าหนดช่วงเวลาการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติามระเบียบฯ 

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

• การรายงานผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญในการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศราย 3 เดือน ต่อรัฐสภา 

• สําหรับหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการที่ใช้ตามปีปฏิทิน สํานักงานฯ จะจัดระบบให้รองรับกับการดําเนินงานตามปีปฏิทินต่อไป 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความ
สอดคล้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อ่ืนๆ เพิ่มเติม หาก
โครงการมีความสอดคล้อง 

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

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

4. เพิ่มความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ) 

1 

2 

3 

4 

M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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Z 

Y 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

Z เป้าหมาย 

Z ตัวช้ีวัด 

Z กลุ่มตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

Y2 ตัวชี้วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y2 เป้าหมาย 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

Y2 ตัวชี้วัด 
Y2 เป้าหมาย 

Y2 ตัวชี้วัด 

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น..... 

แนวทางการพัฒนา Y1 

Y1 เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 

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

แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย แผนย่อย 

Z เป้าหมาย 

โครงการ X 

M1 1 
การน าเข้าข้อมูลโครงการ 
/การด าเนินการ 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
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M1 

แผนย่อย (Y1) 

เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

แนวทาง 

แนวทาง 

แนวทาง 

แนวทาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น 1 

2 

3 เป้าประเด็น (Y2) 5 

4 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน........ 8 

7 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน... 6 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน... 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน... 

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง 
(หลัก) 

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้ 
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก) 

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก) 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

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

7 

8 

ในกรณีที่โครงการสอดคล้องมากกว่าหน่ึงประเด็น ให้เพิ่ม
ประเด็นรอง โดยท าขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 

9 

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

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทฯ 
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โครงการ 

หน่วยงาน B 

หน่วยงาน C 

หน่วยงาน D 

รหัสโครงการ 

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

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

แผนระดับ 1 

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

แผนระดับ 2 
แผนระดับ 3 หน่วยงาน A 

(เจ้าของแผนระดับ 3) 

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

M1 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/ 
การด าเนินการ 

กรณีท่ีโครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน 
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M1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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1. เลือกว่าข้อมูลที่น าเข้าในระบบฯ มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ “การ
ด าเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/การด าเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน 

3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้าม)ี 

4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การด าเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้
งบประมาณ 
5. เลือกวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง/จัดจ้าง หากด าเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือกท้ังสองตัวเลิก  

6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 ข้อมูลทั่วไป 

7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า 
8. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี 

7 

8 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 
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1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 ข้อมูลทั่วไป 

7 

8 

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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M3 รายละเอียดโครงการ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 

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

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

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

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม 

1 
2 

3 4 

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

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
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1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอ่ืน
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 าเนินการท่ีตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายของแผน 

ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ 
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม

แผนงาน  
• การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

• ผลการด าเนินงาน 
• ปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน  
• ข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส 

M6 การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 



nscr.nesdc.go.th 204 มิถุนายน 2565 

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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M6 การรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 
การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ การใช้ประโยชน์ eMENSCR 

หน้าเว็บไซต ์
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ระดับโครงการ 
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การใช้ประโยชน์ eMENSCR ระดับโครงการ 
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 

ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานะ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ท่ี ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ที่  
ร้อยละ 43 

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

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 

การแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท 

100% 
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ระดับผลลัพธ์ 
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR 

ระบบ TPMAP 
(TPMAP System) 

ผู้ใช้งาน TPMAP 
(TPMAP User) 

Visualization 

NECTEC 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

สศช. 
NECTEC 
ฯลฯ 

Data Preparation Data Integration 

NECTEC 

ฐานข้อมูล 

สพร. 

NECTEC 

Data Analysis 
GBDi 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

TDRI 
สกสว. 

BoT 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา 

ฯลฯ 

ฯลฯ 

ประชาชน 

ระบบ eMENSCR 

ผู้ใช้งาน TPMAP 
(TPMAP User) 

NECTEC 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

Data Preparation 
Data Integration 

NECTEC 

ฐานข้อมูลต่างๆ 

สศช. 

NECTEC 

TDRI 
สกสว. 

BoT 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา 

ฯลฯ 

ฯลฯ 

ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน 
จากส่วนราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

Data Analysis 

Visualization 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานในระดับนโยบาย 

สศช.             NECTEC             ฯลฯ 
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การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock 

ผู้รับผิดชอบหลัก รายงานความก้าวหน้าของ Big Rock และ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)  

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

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักงานฯ พัฒนาระบบ eMENSCR  

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สรุปผลการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock 

- หน่วยงานร่วมด าเนินการ น าเข้าข้อมูลความคืบหน้าเข้าสู่ระบบ  

ส านักงานฯ ประมวลข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ 
รายสามเดือน 

รองรับการด าเนินงานตามกลไก 
คณะกรรมการขับเคลือ่นไทยไปดว้ยกนัระดับจังหวัด 

โครงการจากระดับพ้ืนที่ 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาในระดับพื้นที่ 

หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคประชาสังคม 

1 2 

การพัฒนาระบบ eMENSCR 

(เปิดให้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  
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เว็บไซต์ ThaiME 

การเช่ือมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR เพ่ือการแสดงผล 

Monitoring & Evaluation  “ประชาชน” 

eMENSCR 

ติดตามตรวจสอบ 
เสนอแนะ/ร้องเรียน 

http://thaime.nesdc.go.th 

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

*ในระยะต่อไปจะเปิดให้ภาคประชาชนและสาธารณะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานภาครัฐผ่านระบบดังกล่าวด้วย 

ร่วมพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม 
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

“ภาคีการพัฒนา” 
สถาบันวิจัย 

มหาวิทยาลัย 
ภาคเอกชน 

ฯลฯ 

ให้บริการข้อมูล 
ท่ีง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด 
(open government) 

รายงาน 
ผลด าเนินการ 

ส่วนราชการ 

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

http://thaime.nesdc.go.th/
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โครงการ หน่วยงาน หน่วยงาน ตัวชี้วัด 

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
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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
ดําเนินการของหน่วยงานเอง 

JSON file 
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• แผนระดับท่ี 3 
• ความก้าวหน้าและผลการดา่เนินโครงการ 
• รายงานประจ่าปี 
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ภาพรวมหลักการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตัิ 

CHECK และ ACT เพื่อให้
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่ การ
ปฏิบั ติ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม 

CHECK 

ACT 

ติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินการด าเนินการ 

 การปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินงาน 

 

หลักการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

CHECK 
หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานให้ดีข้ึน น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สศช. 
(ส านักงานเลขานุการฯ) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

• ค.ต.ป. 
• อ.ค.ต.ป. 
• คตป. กระทรวง 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

• ผู้ตรวจราชการ สนร. 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
• ผู้ตรวจราชการกรม 
• หน่วยงานเจ้าภาพ 

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 

คณะกรรมการระดับชาติ/ 
คณะกรรมการต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

ACT 

PLAN DO CHECK 
หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

จัด
สร

งบ
ปร

ะม
าณ

 

แผนปฏิบัตกิาร 
 ด้าน ... 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการ 

5 ปี 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน/
ภารกิจประจ า 

X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

แผนปฏิบัตริาชการ รายปี 

แผนระดบั 3 

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP  
โครงการ/การด าเนินงาน ที่ไม่ใช้งบประมาณ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนระดับ 1    ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดบั 2 

แผนแม่บท 

แผนพัฒนาฯ 13 

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความม่ันคงฯ 

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานให้ดีข้ึน น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สศช. 
(ส านักงานเลขานุการฯ) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  
และหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

• ค.ต.ป. 
• อ.ค.ต.ป. 
• คตป. กระทรวง 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

• ผู้ตรวจราชการ สนร. 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
• ผู้ตรวจราชการกรม 
• หน่วยงานเจ้าภาพ 

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 

คณะกรรมการระดับชาติ/ 
คณะกรรมการต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

ACT 

“ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ครม. มีมติเห็นชอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีภาพรวมหลักการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ดังนี ้

http://nscr.nesdc.go.th/wp-
content/uploads/2021/11/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4-9-
%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.-64-
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%
B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%
B8%AD%E0%B8%9A-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%
B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AF.pdf 

QR Code  มติ ครม 9 พ.ย. 64  
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กลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

• คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
• สศช. (ฝ่ายเลขาฯ) 

• ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. 
• ผู้ตรวจราชการ สนร. 
• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 

• อ.ค.ต.ป.  
• ผู้ตรวจราชการ สนร.  
• คณะกรรมการระดบัชาต ิ/ ที่เก่ียวข้อง 

• ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม 
• หน่วยงานของรัฐ 

ระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 

ระดับพ้ืนที่/ระดบัโครงการ 

การรายงานผลสัมฤทธิ์ 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ค.ต.ป. + อ.ค.ต.ป. 

หน่วยงานของรัฐ 

สศช. (ฝ่ายเลขาฯ) 

R
e

p
o

rt
 

ผู้ตรวจราชการ สนร. 

คณะกรรมการระดับชาต ิ
(แผนปฏิบตักิารดา้น) 

หน่วยงานของรัฐ 
(แผนปฏิบตัริาชการ 1 ปี + 5 ปี) 

ค.ต.ป. + อ.ค.ต.ป. ผู้ตรวจราชการ สนร. 

eMENSCR 

Z 

Y 

X 

ปรับปรุงการด าเนนิงาน 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ
คกก.ปฏิรูปประเทศ  

คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา 

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

กรอบ
การ

พัฒนา
ประเท

ศ 

หน่วยงาน
กลาง 

กลไกการ
ติดตาม 

ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

• หน่วยงาน
ของรัฐ 

• สาธารณะ 
• ประชาชน 

ภาคส่วนต่าง 
ๆ 

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การ

ด าเนินงาน 

การมอบหมายกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตัิ CHECK 

หลักการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 3 

กล
ไก

กา
รต

ิดต
าม

 ต
รว

จส
อบ

 ป
ระ

เม
ินผ

ล 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

• ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
• ค.ต.ป. (อ.ค.ต.ป.) 
• ส านักงบประมาณ    

 • คณะกรรมการระดับชาติ (แผนปฏิบัติการด้าน...) 
• ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
• อ.ค.ต.ป.  

• ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม  
• ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
• หน่วยงานของรัฐ 

สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

(รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย) 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการ/พ้ืนที ่

กลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
ภายนอก 

สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

(รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย) 

รายงานผลสัมฤทธิ์ผ่านระบบ  
eMENSCR 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ  

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(ตสร.) 

• คณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ 
• ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
• สาธารณะ/ประชาชน 
• ฯลฯ 

รายงานผลสัมฤทธิ์ 
ผ่านระบบ  
eMENSCR 

รายงานผลสัมฤทธิ์ผ่านระบบ  
eMENSCR 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน 

eMENSCR 

การติดตามและประเมินผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือ
โครงการไปเป็นผลผลิต 

การติดตามและประเมินผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมินผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและ
ประเมินผลโครงการจาก
ผลลัพธ์ของการดาเนิน
โครงการ ยุทธศาสตร์ หรือ
นโยบาย 

การติดตามและ
ประเมินผลโครงการจาก
ผลลัพธ์ของการดาเนิน
โครงการ ยุทธศาสตร์ หรือ
นโยบาย 

การติดตามและ
ประเมินผลโครงการจาก
ผลลัพธ์ของการดาเนิน
โครงการ ยุทธศาสตร์ หรือ
นโยบาย 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ประเมินผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome Evaluation) 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ประเมินผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome Evaluation) 

การติดตามและประเมนิผล
กระบวนการแปลงกิจกรรมหรือ
โครงการไปเป็นผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือ
โครงการไปเป็นผลผลิต 

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย 

Check 

Act Plan 

Do 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
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140001 

150001 

160001 

170001 

180001 

190001 

190002 

190003 

200002 

210001 

220002 

220001 

230002 

010001 

010002 020001 030001 
030002 

050002 

060001 

060003 

060002 

080001 

090001 

090002 

100001 

110001 

120001 
120002 130001 

0
3

0
1

0
1 

0
3

0
2

0
1 

060201 

060202 

1
1

0
5

0
1 

1
2

0
1

0
1 

190301 

200302 

200201 

200101 

200301 

050003 

070001 

050001 

040002 

040001 

230001 

200001 

Y1 

Y2 

Y 

Z 

การปรับปรุงการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ACT 

× 
× 
× 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

การมอบหมายกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตัิ CHECK 

ผ 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

• คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 
• สศช. (ฝ่ายเลขาฯ) 

• ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. 
• ผู้ตรวจราชการ สนร. 
• ส านักงบประมาณ 

• อ.ค.ต.ป.  
• ผู้ตรวจราชการ สนร.  
• คณะกรรมการระดบัชาต ิ/ ที่เก่ียวข้อง 

• ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม 
• หน่วยงานของรัฐ 

แนวทางการด าเนินการ มอบหมาย 

หน่วยงานของรัฐ พิจารณารายงานผลสัมฤทธิ์เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาต่อ
การบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในการจัดท า
โครงการ/การเนินงานท่ีสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

2 
ส านักงบประมาณ น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  3 
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกระดับ ประเมิน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

4 

1 2 4 3 1 2 3 4 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
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ภาพรวมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 

หน่วยงานของรัฐ 1 

ผู้ตรวจราชการ 2 

สศช. 6 

ค.ต.ป. 3 

ส านักงบประมาณ 5 

4 คณะกรรมการระดับชาติ 

CHECK 

• น าเข้าข้อมูลโครงการ/แผนระดับ 3/งานวิจัย 
ในระบบต่าง ๆ 

• เร่งรัดกระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
และผลสัมฤทธิ์ของด าเนินงาน 

การจัดท าแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลสัมฤทธิ์ 

• จัดท าแผนการตรวจราชการ 
• จัดท าแผนการตรวจสอบ

ประเมินผล 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
รายปี และ 5 ปี 

• โครงการ/การด าเนินงาน 
• แผนปฏิบัติราชการ 
• แผนวิจัย/งานวิจัย 

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

รายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานต่อเป้าหมายของ
แผนระดับต่าง ๆ (รายปี) 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามเผนปฏิบัติการด้าน... 

รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการด้าน... 

• ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาระบบ 
eMENSCR รองรับการรายงานผลสัมฤทธิ์   

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(รายงานประจําปี) 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก eMENSCR 

วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา 
และป รับป รุ ง กระบวนกา ร
ด า เนิ น โ คร งก าร /กิ จก รรม 
ท่ีสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายและทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

วิเคราะห์ Gap และประเมินสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของกลไกต่าง ๆ 

ACT 

น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
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หน่วยงาน 
ของรัฐ 

โครงการ (X) 
และแผนระดับ 3 

e-budgeting 

กลไกการตรวจ 
ภายนอก 

หน่วยงานกลาง กลไกผู้ตรวจราชการ 
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลภาคราชการ (คตป.) ประชาชน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระดับพ้ืนที่ผ่านแผนพัฒนาภาค 

 

Z 

X 

รายงานผลการประเมิน 
ในระบบฯ 

dashboard 

nscr.nesdc.go.th 

สถานการณ์การ 
บรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บท 37 

ประเด็น และ 140 แผนแม่บทย่อย 

ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
กําหนดประเด็น แผน/แนวทางการตรวจ 

โดยยึดสถานการณ์เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ Y กําหนดประเด็น แผน/แนวทางการตรวจในระดบัพื้นที ่

รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

json 

json 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

1 2 

ใช้ข้อมูลจากระบบ 
Big Data 

221 
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ประเด็นน าเสนอ  

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

และการปฏิรูปประเทศ 
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ความเป็นมาของระบบ TPMAP 

ใครคือคนจน ? คนจนอยู่ท่ีไหน ? ปัญหาของคนจน
คืออะไร ? 

แก้ไขปัญหาคนจน 
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ? 

นายกฯ มีค าสั่งการ ในการใช้ Big Data  
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 

ขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนา 
คนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 2.0) เพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคน 
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย 

 ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty 
Map and Analytics Platform  

: TPMAP 1.0) 

ส านักงานฯ และ NECTEC 

ส านักงานฯ และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เมษายน 2562 

ส านักงาน ฯ ได้ด าเนินการ 

มกราคม 2561  
ข้อสั่งการให้ กบภ. น าระบบ TPMAP 1.0  

ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน  

TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้ าแบบชี้เป้า  

TPMAP สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและ 
ความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ 
หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น 

TPMAP ? 

TPMAP เป็นเคร่ืองมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อสั่งการ 

พฤษภาคม 2560 

ส านักงานฯ และ 
NECTEC 

 ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty 
Map and Analytics Platform  
: TPMAP 1.0) 

ข้อสั่งการให้ กบภ.  
น าระบบ TPMAP 1.0  

ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  

ขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้
เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP 
2.0) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
จากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็น
การพัฒนาคนตามกลุ่ มเป้ าหมายและ 
ตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย 

ส านั ก ง านฯ  และ  NECTEC ไ ด้ มี 
การประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน 
TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ส านักงาน ฯ  
ได้ด าเนินการ เมษายน 2562 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563.อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มีค าสั่งให้
จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง” เรี ยกโดยย่ อว่ า  “ศจพ .”  โดยตั้ งอยู่ 
ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ค าสั่ง 
ส านักนายกรัฐมนตรี  

ที่ 347/2563 
มกราคม 2561 

มกราคม 2561 
ส านักงาน ฯ 
และ NECTEC  

ตุลาคม 2563 
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การแสดงผลข้อมูลของระบบ TPMAP 
www.tpmap.in.th 
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การใช้งานระบบ TPMAP 

ระบบ TPMAP มีฟังก์ชันการให้งานให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจ านวนตัวเลขเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อไปได ้

Logbook หรือ ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย เป็นระบบบันทึกและแสดงข้อมูล
ครัวเรือนเพื่อแก้ไขและพัฒนาคนแบบช้ีเป้า และติดตามคน/ครัวเรือนเป้าหมาย 

Analytics หรือเครื่องมือวิเคราะห์และค านวณ ข้อมูลสถิติจ านวนประชากรตามเงื่อนไข  
ในรูปแบบ Sunburst โดย ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

Pivot หรือ เครื่องมือวิเคราะห์และค านวณข้อมูลสถิติจ านวนประชากรตามเงื่อนไข โดยน าเสนอในมุมมอง 
ที่หลากหลาย เช่น Table, Table Bar chart, Heat map, Row Heat map, Col Heat map และ  
TSV Export โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 

Fragile หรือ บุคคล/ครัวเรือนเปราะบาง เป็นการแสดงจ านวนสถิติครัวเรือนเปราะบาง จากระบบ TPMAP  
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การใช้งานระบบ TPMAP : Logbook 

หน้าแรกการเข้าใช้งานระบบ (Login) 

ความสามารถในการใช้งาน  

ค้นหา แสดงข้อมูลครัวเรือน สมาชิกในบ้าน  

ระบุพิกัด  

บันทึกข้อมูล ปัญหา/ความต้องการ  

บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ  

การติดตามการแก้ไขปัญหา/ ความช่วยเหลือ  

รายงานผลการด าเนินงาน 

สิทธิการเข้าใช้งาน     :     เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี User Password เท่านั้น 
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การใช้งานระบบ TPMAP : Logbook 

ค้นหา และคัดกรองข้อมูลครัวเรือน 

แสดงรายการข้อมูลครัวเรือน 

แสดงข้อมูลครัวเรือน 

แสดงและแก้ไขพิกัดบ้าน 

สรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน 
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เพ่ิมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ การให้ความช่วยเหลือ 

การใช้งานระบบ TPMAP : Logbook 

ปัญหา/ความต้องการ การให้ความช่วยเหลือ (ตัวอย่าง) 
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การใช้งานระบบ TPMAP : Logbook 

การค้นหาขั้นสูง 



nscr.nesdc.go.th 230 มิถุนายน 2565 

c 

c 

       เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนใน 3 ระดับ คือ ระดับ
อ านวยการ ระดับอ านวยการปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติการ 
พร้อมมอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดต้ัง 
ศจพ. ในทุกระดับ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูล
หลักในการด าเนินการ และให้น าเข้าค าสั่งแต่งต้ัง ศจพ.  
ในทุกระดับ มาทีh่ttp://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  

ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  347/2563 ลงวันที่  30 
ตุลาคม 2563 เร่ือง จัดต้ังศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

30 ต.ค. 63 19 มี.ค. 64 

คจพ. ในคราวประชุม เมื่อคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  และคร้ังที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 2.กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบเร่ืองส าคัญ ดังนี้  

ศจพ. และ คจพ. เป็นกลไกเชงินโยบายและเชงิปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและการพัฒนาคนทุกชว่งวยัได้อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยัง่ยืนในทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 

2 ก.ย. 64  

กลไกการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ได้แก่ 

แนวทางการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่ 

ส า นักงานฯ ได้จัดท าค าจ ากัดความของค าศัพท์และนิยาม 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศจพ. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเผยเพร่ผ่าน  
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/ 

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/
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การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ระดับอ านวยการ 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

จ านวน 76 ศูนย์ 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 

จ านวน 1 ศูนย ์

ศูนย์อ านวยการปฏิบตัิการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

จ านวน 878 ศูนย์ 

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

พื้นที ่
จ านวน 7,245 ทีม   

(ระดับต าบล 7,079 ทีมระดับ อปท. 166 ทีม) 
ระดับปฏิบัติการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

จ านวน 50 ศูนย์ 

ระดับนโยบาย 

เป้าหมาย 

การขับเคลื่อนการด าเนินการของ ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการฯ 2 

จังหวัดที่มีการช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบฯ มากที่สุด 5 อันดับแรก  

      กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน 983,316 คน 
(ข้อมูลปี 2562) พบว่า ได้รับการช่วยเหลือแล้วจ านวนทั้งสิ้น 
32,330 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของจ านวนกลุ่มคนเป้าหมายฯ  
                                            (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64) 

สมุทรสงคราม 

อุทัยธานี  

สมุทรสาคร 

อ านาจเจริญ 
ชัยนาท 

ค้นหา 
กลุ่มเป้าหมาย 

บันทึกข้อมูล 
ในระบบ  Logbook 

การเข้าใช้งานในระบบ 

ลงพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการจัดตั้ง ศจพ. ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดส่ง Username และ Password ให้ศจพ. ทุกระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส าหรับทีม
ปฏิบัติการฯ  อยู่ระหว่างด าเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นเคร่ืองมือการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่  

ทั้งน้ี ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ต้องเร่งด าเนินการให้
ความช่วยเหลือคนกลุ่มเป้าหมายวิกฤต/คนจนเป้าหมายที่ต้องเร่งให้
ความช่วยเหลือ เป็นล าดับแรก และด าเนินการอย่างบูรณาการกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

ระดับอ านวยการ 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 

(ศจพ.จ.) 

จ านวน 76 ศูนย ์

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.

กทม.) 

จ านวน 1 ศูนย ์
ศูนย์อ านวยการปฏิบตัิการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 

จ านวน 878 ศูนย ์

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับพ้ืนท่ี 
จ านวน 7,245 ทีม   

(ระดับต าบล 7,079 ทีม 
ระดับ อปท. 166 ทีม) 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 

จ านวน 50 ศูนย์ 

ระดับนโยบาย 

เป้าหมาย 

ค าสั่งจัดตั้ง ศจพ. ในทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ 

ค าสั่งจัดตั้ง ศจพ.  
ในทุกระดับและ 
ทีมปฏิบัติการฯ 

คจพ. (รนม.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน) 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนนิงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (อตจพ.) 

ศจพ.จ. จ านวน 76 ศูนย ์ ศจพ.กทม. จ านวน 1 ศูนย์ 

ศจพ.อ. จ านวน 878 ศูนย ์

ทีมปฏิบัติการฯ จ านวน 7,245 ทีม   
(ระดับต าบล 7,079 ทีมระดับ อปท. 166 ทีม) 

ระดับอ านวยการ 

ระดับอ านวยการ
ปฏิบัติการ ศจพ.ข. 

จ านวน 50 ศูนย์ 

ระดับนโยบาย 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระดับปฏิบัติการ 
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มติ คจพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่  

แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยบนฐานขอ้มูล 
เชิงประจักษ์ 

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพ้ืนที่ 

กลุ่มคนเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน 

ในระบบ TPMAP  
จ านวน 983,316 คน  

กลุ่มคนที่ตกหล่น 
จากระบบ 

(Exclusion Error)  

คน/ครัวเรือนเปราะบาง 
10,754,205 คน 

4,104,450 ครัวเรือน  กล
ุ่มเ

ป้า
หม

าย
 

ส านักงานฯ ได้จัดท าค าจ ากัดความของค าศัพท์และนิยามทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ ศจพ. 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเผยเพร่ ผ่าน  

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP  

http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/
http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-glossary/
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การก าหนดคนจนของระบบ TPMAP ด้วยดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) 

การประยุกต์ใช้ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ในระบบ TPMAP 

• สามารถออกแบบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนิยามความยากจนในพื้นที่นั้นๆได้   
• สามารถแสดงข้อมูลด้านความหลากหลายของปัญหาในพ้ืนที่หรือ 

กลุ่มประชากรต่าง ๆ  
ดังนั้น MPI สามารถบอกถึงปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาความจนใน
มิติต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัญหาและต้องการนโยบายในการแก้ไขปัญหา 
ไม่เหมือนกัน 

MPI 
 

• ด้านการศึกษา  
• ด้านสุขภาพ  

• ด้านความเป็นอยู่  
• ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ  

• ด้านรายได้  

3 มิติ 

5 มิติ  

ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)  

ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)  

ปจบ. ในการท า MPI สศช. ไดใ้ชข้อ้มลู จปฐ. ขึน้มาเพ่ือตดัเกณฑย์ากจน ซึง่ใน
ระยะถดัไป เม่ือขอ้มลูวิ่งเขา้มาในระบบเยอะๆ แลว้ เราจะเอาขอ้มลูต่าง ๆ ในระบบ 
มาตดัหา MPI ต่อไป 

รายได้ 
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การก าหนดคนจนของระบบ TPMAP ด้วยดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) 

ใ น ร ะ ย ะ ต่ อ ไ ป เ มื่ อ ร ะ บ บ  TPMAP  
มีข้อมูลที่ ได้ เชื่อมโยงกับหลากหลาย
หน่วยงานจะท าให้ระบบมีความสมบูรณ์
มากยิ่ งขึ้ นและ MPI.เองจะเป็นการ
ค านวณการตกมิติความยากจนจาก
ฐานข้อมูลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น ไม่ได้มาจาก
ที่ใดที่หนึ่งเป็นหลัก 

*ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจกัรตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

66,186,727 
คน* 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

60  
ล้านคน** 

** เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

MPI 

“คนจน 
เป้าหมาย” 

 1,025,782 
คน 
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การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 

แนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

• ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอ่ืน ๆ 
• ข้อมูลที่น าเข้าต้องมีความเป็นปัจจุบัน  

สอดคล้องต่อเป้าหมายแผนย่อย 140 เป้าหมาย 
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D 

การจัดท าแผนระดับท่ี 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 
คู่มือการจัดท าแผนและการเสนอแผนระดับที่ 3 
ใ น ส่ ว น ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น . . . ต่ อ
คณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 
 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

• 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 โยงระบบฐานข้อ มูลกั บ  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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

• การจัดล าดับและความเร่งด่วน 
โครงการส าคัญ 

• การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี  
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เว็บไซต์ Open-D https://opendata.nesdc.go.th/ 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

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

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 

เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอ่ืนจาก 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 

ประโยชน์ของการใช้ Open-D 
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การสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

รูปแบบเอกสาร อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ (ภาษาไทย) 
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน 

รูปแบบวิดีโอ 
อาทิ วิดีโอร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ   
       แผนการปฏิรูปประเทศ  
       วิดีโอเป็นฮีโร่ในแบบของคุณ (You Can be a hero)  
       วิดีโอน้องมะม่วง  
       วิดีโอเราเท่ากัน 

รูปแบบไฟล์เสียง ไฟล์เสียงยุทธศาสตร์ชาติ 

รูปแบบอื่น ๆ 
การ์ตูนสั้น เรื่อง ประกอบร่างมนุษย์ทราย 

เกมยุทธศาสตร์ชาติ 

SCAN ME 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ความรู ้
คุณธรรม 

ความเพียร 
พอประมาณ 

หลักเหตุและผล 
ภูมิคุ้มกัน 

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


