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ค าน า  

ครงการเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ ทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้ง  
แผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน ... และแผนอื่น ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี สถานะการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหลายเป้าหมายในห้วงปีที่ผ่านมายังอยู่ในระดับวิกฤต 
ระดับเสี่ยง และระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโครงการของหน่วยงาน
ของรัฐบางส่วนอาจยังไม่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายได้ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

          านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นประกอบการจัดท าโครงการของหน่วยงานของรัฐให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับที่  2 และแผนระดับที่  3 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่  
18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยต่อจากนี้ทุกโครงการของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องมีความสอดคล้องกับอย่างน้อย 1 แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนอย่างน้อย 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด ซ่ึงการจัดท าโครงการจะต้องเป็นการด าเนินการที่ยึด
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ประสานและท างานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักและสนับสนุน เพื่อให้  
การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถปิดช่องว่างและยกระดับการพัฒนา
ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างบูรณาการ สามารถพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ได้อย่างแท้จริง 

โ 

ส  
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สารบัญ  

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
o ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ 
o ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ 
o ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 
o ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
o ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
o แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 

(Plan Do Check Act : PDCA) 
• Plan การวางแผน 
• Do การปฏิบัติ 
• Check การตรวจสอบ 
• Act การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 และหลักการความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.1 จ.2 และ จ.3 

แบบประเมินคุณภาพโครงการประกอบการจัดท าโครงการ 

ก. แผนผังความเชื่อมโยงของโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กับแผน 3 ระดับ 

ข. Timeline การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
ค. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ง. แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ความเป็นมาและหลักการของ 
การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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        โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไรครับ 

ค าถามชวนคิด 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาของ
หน่วยงานรัฐอาจจะยังไม่สามารถขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จาก
หลายเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จากทั้งหมด 140 เป้าหมาย
ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด และบางเป้าหมายยังไม่ขยับดีขึ้นในแต่ละปี จึงมีความเสี่ยง
ที่จะไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดังนั้น จึงต้องมีการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อให้
หน่วยงานสามารถจัดท าโครงการฯ ที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อ 
การขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างแท้จริงค่ะ 

แล้วท าไมหน่วยงานถึงต้องจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติครับ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ โครงการที่เม่ือด าเนินการแล้ว
สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) และบรรลุผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปี น าไปสู่การ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580 ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติได้ค่ะ 

ระดับแผนแม่บทย่อย 

140 เป้าหมาย รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ 
หมายเหตุ : สามารถศึกษาค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมาย   

  แผนแม่บทย่อย (Y1) ได้จากรายงานสรุปผลฯ  
  ประจ าปี 2564 หน้าที่ 78 

 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%) 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
 

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2564 

140 เป้าหมาย 
เอกสารข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด
ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
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องค์ประกอบ 

แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ มีหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check 
Act : PDCA) เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าโครงการฯ เพื่อให้ 
เกิดการ "ตั้งเป้า ปฏิบัติ  ตรวจสอบ ปรับปรุง" โดยมีเป้าหมายชัดเจน
และปฏิบัติอย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้การจัดท าโครงการฯ สามารถ
ปิดช่องว่างและยกระดับการพัฒนาเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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PLAN DO CHECK 

ACT 

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

แผนระดับ 3 

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

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนระดับท่ี 1    ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทฯ 

แผนพัฒนาฯ 13 

นโยบายและแผนว่า
ด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ 

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

ยุท
ธศ

าส
ตร

์จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณ
 

แผนปฏิบัติ
การด้าน ... 

แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ 
5 ปี/รายป ี

โครงการ/ 
การด าเนินงาน X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

แผนระดับที่ 3 

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

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 สศช. 
(ส านักงานเลขานกุารฯ) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  
และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ค.ต.ป. 
• อ.ค.ต.ป. 
• คตป. กระทรวง 

 

ฝ่าย
เลขานุการฯ 

• ผู้ตรวจราชการ สนร. 
• ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง 
• ผู้ตรวจราชการกรม 
• หน่วยงานเจ้าภาพ 

เจ้าหน้าที่สนับสนุน 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ/ 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐ 

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ 

4.3 

4.4 

มอบหมายให้ 
PLAN 

เป็นการวางแผนที่มีรายละเอียดครอบคลุมทั้งในส่วนของเป้าหมายการด าเนินงาน การก าหนดการประเมิน
ความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ซ่ึงจะท าให้ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทราบถึง
บทบาทของตนเองในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 

การวางแผน 

DO 

CHECK 

ACT 

การปฏิบัติ 

เป็นการน าแผนมาแปลงไปสู่การปฏิบั ติตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ  
ในรูปแบบโครงการ/การด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ โดยการปฏิบัติจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
และผลลัพธ์ส าเร็จตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เป็นการตรวจสอบระหว่างและหลังจากปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  ตามกลไกที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามแผนของผู้ปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินการต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอย 

เป็นการปรับปรุงแผนและการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป โดยน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ห่วงโซ่คุณค่า 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลและวิเคราะห์เชิงลึก  
เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การตรวจสอบ 

การปรับปรุง 
การด าเนินงาน 

แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ และคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564* เห็นชอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) 
เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

*หมายเหตุ : รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีปรากฏในภาคผนวก ค. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

CHECK การตรวจสอบ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทฯ 

แผนพัฒนาฯ 13 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาดว้ยความมั่นคงฯ 

PLAN การวางแผน 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง/กรม 

ระยะ 5 ป ี

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง/กรม 

รายป ี

แผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 

แผนปฏิบัติการ 
ด้าน ... 

แผนอื่น ๆ  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
กา

รจ
ัดส

รร
งบ

ปร
ะม

าณ
 แผนระดับที่ 3 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

DO การปฏิบัติ 

ACT การปรับปรุงการด าเนินงาน 
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนและกระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

X1  X2  X3   X4  X5 X6  …  Xn 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

ผู้ตรวจราชการ 

ค.ต.ป. คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

ส านัก 
งบประมาณ 

สศช. 

ระบบติดตามและประเมนิผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
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ระดบัของแผน 

QR Code รวมมติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้องกับแผนระดบัที่ 3 

แผนระดับที่ 2  

ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 

ด าเนินการ ติดตาม/ประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ (ด้าน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR 

Flagship 
projects 

- กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชนใ์นการ 
ท างานเชิงบูรณาการขา้มหน่วยงาน 
- มีความจ าเปน็เพื่อขยายความแผนแมบ่ทใหม้ี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่ชัดเจนขึ้น 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนสามระดับ 
 

ระดับของแผนตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  

• แผนระดับที่ 1 โดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในห้วงระยะเวลา
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

• แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง  
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

• แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการด้าน...  
และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 

มติคณะรัฐมนตรี  
4 ธ.ค. 2560 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผน 
ระดับชาติ 

ว่าด้วยความม่ันคงฯ 

แผนปฏิบัติราชการ  
(ระยะ 5 ปี และรายปี) 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

แผนระดับท่ี 3 ส่วนภูมิ 

แผน
อื่น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับแผนทั้ง 3 ระดับ 

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับแผน 3 ระดับเพิ่มเติม ได้แก่ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 
วันที่ 27 เมษายน 2564 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 1 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผน 
ระดับชาติ 

ว่าด้วยความม่ันคงฯ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
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การวางแผนที่มีรายละเอียดที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของเป้าหมาย
การด าเนินงาน การก าหนดการประเมินความส าเร็จ แนวทาง 
การด าเนินงาน ภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลา 
การด า เ นิ น ง าน  โดย  PLAN ป ระกอบด้ วย  แผนระดั บที่  1  
และแผนระดับที่  2 ที่ เป็นกรอบและเป้าหมายไปสู่ การปฏิบัติ  
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนระดับที่ 3 และโครงการเพื่อขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

องค์ประกอบ 

แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

ประเทศไทย 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2561  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนระดับที่ 1 

1. ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า 
ในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ (1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  (2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต  
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาด
ที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนการ
ยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  

PLAN 
การวางแผน 

ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิบาล 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
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ฮ 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความ
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง 
โดยปัจจุบันมีท้ังสิ้น 23 ประเด็น 

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก 
หรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการ
พัฒนามีความเหมาะสมกับบริบท

ประเทศ 

ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควร
ให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการใน
ระยะ 5 ปขีองแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยค านึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการ

พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู ่

กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้ง
เตือน แก้ไข หรือ ระงับยับย้ังภัย
คุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง

ความมั่นคงแห่งชาติ 

          แผนระดับที่  2 คือ แผนที่ ใช้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
ซึ่งแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนการปฏิรูปประเทศ 
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนระดับท่ี 2 PLAN 
การวางแผน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นแผนที่ก าหนดประเด็น
การพัฒนาในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง  
โดยก าหนดค่าเป้าหมายซ่ึงแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี ซ่ึงประเด็นการพัฒนา
จะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้  
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนการปฏิ รูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิ รูปประเทศตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. 2560 เป็นแผนที่มุ่งเน้น 
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง  
วิธี กระบวนการ กลไก หรือกฎระเบียบ ในห้วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้รากฐาน 
การพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนที่จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศ 
และของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการบูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกันและมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชน  
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยจะเป็นแผนชี้น าประเด็นการพัฒนาที่จะต้องให้ความส าคัญ
ในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปีนั้น ๆ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ คือ แผนที่จัดท าขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เป็นแผนหลักที่ก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงความมั่นคงแห่งชาติ 

QRทั้ง4 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ  

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

คือ แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 โดยแผนระดับที่ 2 
ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี ้
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แผนระดับที่ 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความ
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง 
โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 23 ประเด็น 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก 
หรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการ
พัฒนามีความเหมาะสมกับบริบท

ประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควร
ให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการใน
ระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยค านึงถึงพลวัตและเง่ือนไขการ

พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่ 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้ง
เตือน แก้ไข หรือ ระงับยับย้ังภัย
คุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง

ความมั่นคงแห่งชาติ 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความบูรณาการ 
และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีทั้งหมด 23 ประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

PLAN 
การวางแผน 

1. ความม่ันคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยจัดท าขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2560 ซ่ึงถือเป็นแผนระดับที่ 2 เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติที่เป็น 
แผนระดับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ โดยใหม้ีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทฯ ได้มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
และด้านที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าไปใช้  
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุออกเป็น 4 ห้วง 
การพัฒนา ห้วงละ 5 ปี (ต้ังแต่ปี 2561 - 2580) เพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเป็นระยะ และใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ประเด็น ดังนี้ 

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564 – 2565  
เป็นแผนที่จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
โดยได้น าแนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” ประกอบด้วย 3 มิติการพัฒนา ได้แก่ การพร้อมรับ การปรับตัว  
และการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2565 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ความสอดคล้องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น กับยุทธศาสตร์ชาติ 

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน 
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แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับเดิม) 

แผนการปฏิรูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติ  
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. 2560 โดยจะเป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ ในห้วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี 2561 - 2565) เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศ น าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 2: แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนระดับที่ 2: แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) PLAN 
การวางแผน 

1.ด้านการเมือง 

 
2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
3.ด้านกฎหมาย 

 
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 

 
5.ด้านเศรษฐกิจ 

 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
7.ด้านสาธารณสุข 

 
8.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
9.ด้านสังคม 

 
10.ด้านพลังงาน 

 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
 

12.ด้านการศึกษา 
 

13.ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ตัวอย่าง แผนการปฏิ รูปประเทศ ด้าน
การศึกษา มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ มีทั้งสิ้น 13 ด้าน ได้แก่ 

กระบวนการ
ยุติธรรม 

การเมือง 

การบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

04 

01 

02 

กฎหมาย 

03 

พลังงาน 
10 

11 
การป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ   

12 
การศึกษา 

13 
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  

และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

เศรษฐกิจ 

สาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังคม 

05 

06 

07 

08 

09 

ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 2   แผนการปฏิรูปประเทศ PLAN 
การวางแผน 

แผนการปฏิ รู ปประ เทศ ได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษาครั้ งแรก  
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และได้มีการปรับปรุงโดยประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะใช้แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบในการด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับเดิม) ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (กิจกรรม Big Rock) โดยมีแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็น
เครื่องมือส าคัญในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงาน
ร่วมด าเนินการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของแผน 
การปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ภายในปี 2565 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผ
นก

าร
ปฏ

ิรูป
ปร

ะเท
ศ 

(ฉ
บับ

ปร
ับป

รุง
) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของ
ประเทศและของโลก และทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

เป็นแผนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้

ประเทศหลุดพ้น 
กับดักรายได้ปานกลาง 

ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   แผนระดับที่ 2: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   PLAN 
การวางแผน 

ก้าวอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12 
ชี้ชัด คัดกรอง 

เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ 
ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ  

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 2   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  PLAN 
การวางแผน 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ คือ แผนที่จัดท าขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ .ศ. 2559 มาตรา 13 ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

แผนระดับที่ 2    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ PLAN 
การวางแผน 
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9 

แผนแม่บทฯ  
1. ความม่ันคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองนา่อยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
    ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     การเรียนรู้ 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างยั่งยืนการจัดการน้ า 
19. การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ความเชื่อมโยงของ SDG Targets กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

14 

9 
10 

9 10 

9 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ .ศ .  2561 - 2580) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) และ 169 เป้าหมายย่อย (Targets) มีความสอดคล้อง 
กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) โดยการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐสามารถส่งผลต่อการบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) ครอบคลุมการด าเนินการใน 6 ด้านหลัก ดังนี้ 

ความเชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
กับเป้าหมายย่อย 

(Targets) ของ SDGs  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อควรรู้ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
และการด าเนินการต่าง ๆ ในรูปแบบโครงการ/การด าเนินงานตาม 
ที่วางแผนไว้ โดยการปฏิบัติจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์
และผลลัพธ์ส าเร็จตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยการจัดท าโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของ DO 
ตามหลักการ PDCA 

องค์ประกอบ 

แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
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แผนระดับท่ี 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นภายในหน่วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนแผนระดับ 1 และแผนระดับท่ี 2 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 

แผนปฏิบัติการด้าน... 

    แผนระดับที่ 2: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

    แผนระดับที่ 3 
การวางแผน 
DO 

การปฏิบัติ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 

แบบฟอร์มรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ที่วางแผนจะด าเนินการในแต่ละปี ของหน่วยงาน ทั้งที่ใช้
งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค การร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือแหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช้
งบประมาณ ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 

แผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
งบประมาณรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรที่คาดการณ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และอ่ืน ๆ ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

แผนการด าเนินการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น โดยการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะจัดท าขึ้นเมื่อมีกฎหมายล าดับศักดิ์ตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาขึ้นไปก าหนดให้จัดท า  
หรือเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้นตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2562 

แผนอื่น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
กระทรวง/กรม  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ  
รายปี 

แผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี
กระทรวง/กรม  

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติการ
ด้าน... 

แผนพัฒนา
ภาค  

แผนระดับที่ 3 

แผนระดับที่ 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  PLAN 
การวางแผน 
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X Y2 Y1 Z คืออะไร 

หมายถึง เป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 มิติ และเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

Z 

X 

Y2 

หมายถึง โครงการ/การด าเนินงาน ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น โดยจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

Y 

Y2 

Y1 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 
จ านวน 37 เป้าหมาย Y 

หมายถึง เป้าหมายของแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนการปฏิรูปประเทศ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ  

Y2 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
จ านวน 140 เป้าหมาย 

Y1 

แผนระดับที่ 3 
การวางแผน 

     หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  

หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) คือ หลักในการด าเนินการและปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน (X) ต้องสามารถ
บรรลุผลลัพธ์ได้อย่างน้อย 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว เพ่ือให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ความหมายของ XYZ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  

DO 
การปฏิบัต ิ

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn … 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ...รายปี แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

แผนระดับที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค  

Y Y2 

Y1 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 
โครงการ/ 

การด าเนินงาน X 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวช้ีวัด (Y2)* 

ตัวชี้วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  

Y 
ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 

แนวทางการพัฒนา AAA n 

หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

หมายเหตุ : ทุกแผนระดับที่  3 และทุกโครงการ (X) จะต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ อย่างน้อย 1 ประเด็น (Y) และ/หรือ 
แผนระดับ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

แผน 
ความมั่นคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

Y2 

Y1 

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ...รายป ี แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

แผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค  

แผนระดับที่ 3 
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โครงการ/การด าเนินงาน 

การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการเ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  คือ โครงการฯ / 
การด า เ นินงานที่ เมื่ อหน่วยงานด า เ นินการแล้ว  สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปี ทั้งเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

โครงการ/การด าเนินงาน (X) ประกอบด้วย 
• โครงการ/การด าเนินงานที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 

เงินกู้ เงินบริจาค การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือแหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ 
• โครงการ/การด าเนินงานที่ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

DO แผนระดับ 3 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณ
 

แผนปฏิบัติการ
ด้าน ... 

แผนปฏิบัติราชการ 
รายปี 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนพัฒนา
ภาค  

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี 

DO 
การปฏิบัติ 

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

DO 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทฯ 

แผนพัฒนาฯ 13 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาดว้ยความมั่นคงฯ 

PLAN การวางแผน 

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

CHECK การตรวจสอบ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
กระทรวง/กรม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 
รายปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
กระทรวง/กรม 

แผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 

แผนปฏิบัติการ 
ด้าน ... 

แผนอื่น ๆ  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
กา

รจ
ัดส

รร
งบ

ปร
ะม

าณ
 แผนระดับที่ 3 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

DO การปฏิบัติ 

ACT การปรับปรุงการด าเนินงาน 
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนและกระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

X1  X2  X3   X4  X5 X6  …  Xn 
หน่วยงาน 
ของรัฐ 

ผู้ตรวจราชการ 

ค.ต.ป. คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

ส านัก 
งบประมาณ 

สศช. 

ระบบติดตามและประเมนิผล
แห่งชาต ิ(eMENSCR) 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง/กรม 

ระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง/กรม 

รายปี 

แผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 

แผนปฏิบัติการ 
ด้าน ... 

แผนอื่น ๆ  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
กา

รจ
ัดส

รร
งบ

ปร
ะม

าณ
 แผนระดับที่ 3 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

DO การปฏิบัติ 

X1  X2  X3   X4  X5 …  Xn 
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แยกกันคิด แยกกันท า ปัญหา #1 

หลักการ ความคิด ความเชื่อ  ปัญหา #2 

โครงการ/การด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติราชการ (แผนระดับที่ 3) 

ปัญหา #3 

ปัญหา #4 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาอาจ
ยังไม่สะท้อนความส าเร็จในการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้เท่าที่ควร 

หน่วยงานอาจยังไม่ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ และน าเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) ท าให้ 
การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา และความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงาน 
อาจยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานมีการด าเนินงานในลักษณะต่างคนต่างท า 
ท าให้ไม่เกิดการท างานในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

DO 
การปฏิบัติ 

ข้อค้นพบในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ที่เป็นประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

DO 
การปฏิบัติ 

หน่วยงานมีหลักการ ความคิด ความเชื่อ หรือการด าเนินการ
ที่อาจไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ท าให้การด าเนินงานอาจ 
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา และความซ้ าซ้อนของโครงการ/
การด า เนินงานอาจยั ง ไม่ สามารถด า เนินการได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ และข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงาน 
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  คณะรัฐมนตรี  มีมติ เ ม่ือวันที่  5 พฤษภาคม 2563 และวันที่  18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย สศช. ได้เสนอแนวทาง 
การขับเคลื่อน 4 แนวทาง ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) หน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) ส านักงบประมาณ (สงป.) 
และ สศช. ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือ  
ของยุทธศาสตร์ชาติภายใต้การด าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) และวงจรนโยบาย น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยทั้ง 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การมองเป้าหมายร่วมกัน (2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท า
ข้อเสนอโครงการฯ (3) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการฯ และ (4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ DO 
การปฏิบัติ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

จากข้อค้นพบที่เป็นประเด็นท้าทายในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมา จึงได้มีการก าหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ซ่ึงหน่วยงานของรัฐต้อง
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ต า ม  4 
แนวทางนี้ เพ่ือให้ทุกโครงการ
เป็นโครงการขับเคลื่ อนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป “โครงการส าคัญ” ตามมติคณะรัฐมนตรี จะเรียกว่า “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”  

การร่วมกันคิด ร่วมกัน
วิเคราะห์ ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
แบบบูรณาการร่วมกัน 

การมองเป้าหมาย
ร่วมกัน 

(1) ร่วมวิ เคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่
จ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับเพื่อให้บรรลุ
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ  
และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

โครงการที่ส่งผลต่อ 
การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการฯ 

แผนปฏิบัติราชการรายปีที่ม ี
การบรรจุโครงการเพือ่ขบัเคล่ือน 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ 

• ร่วมวิ เคราะห์ปัจจั ยที่ ท า ให้ ไม่ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด รวมถึงปัจจัยที่ 
ท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน  

• ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• ข้อ เสนอโครงการเ พ่ือขับเคลื่ อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบองค์ประกอบและปัจจัยที่จ าเป็นต้อง 
มีโครงการมารองรับการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน เพื่อให้
สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนาของแต่
ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

 
(2) ร่วมวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่ท าให้

เกิดการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างยั่งยืน
(กรณีเป้าหมายบรรลุตามที่ก าหนดแล้ว) 

•   
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 การมองเป้าหมายร่วมกัน 

หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงาน 
มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ และทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 
ในเป้าหมายย่อยนั้น เพื่อน าไปสู่การคิด วิเคราะห์ร่วมกัน และจัดท า
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างบูรณาการ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  

 ท าไมต้องมองเป้าหมายร่วมกันครับ 

              เพราะหน่วยงานจ าเป็นต้องมองเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ  
เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันขับเคลื่อนแบบบูรณาการและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งหน่วยงานจ าเป็นต้องทราบว่ามี
หน่วยงานใดบ้างที่สามารถร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เดียวกัน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานจัดท าโครงการ/การด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได ้

หน่วยงานสามารถมองเป้าหมายร่วมกันได้ ดังนี้ 
1) หน่วยงานพิจารณาภารกิจหน้าที่ของตนเอง และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาว่ามี 

ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใด 
2) หน่วยงานทราบถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังหมด ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเดียวกัน 
3) หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ หารือและประสานงานร่วมกัน  

อย่างบูรณาการในการขับเคลื่อนการด าเนินการ/โครงการที่มีคุณภาพ สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางท่ี 1 การมองเป้าหมายร่วมกนั หน่วยงานเจา้ภาพขบัเคล่ือนแผน
แม่บทฯ ทุกระดบั และทุกหน่วยงานของรัฐ ตอ้งวเิคราะห์ความเก่ียวขอ้ง
กบัเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และ
ขอ้มูลโครงการ/การด าเนินงานท่ีผา่นมาในระบบ eMENSCR เพื่อ
น าไปสู่การมองเป้าหมายการพฒันาร่วมกนั และเกิดการประสานและ
ขบัเคล่ือนการด าเนินการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการใน
ทิศทางเดียวกนั 

แกแ้ลว้ 
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หน่วยงานจ าเป็นต้องทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่มภีารกจิหนา้ที่ในการร่วมขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ เพื่อท างานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าไปสู่การร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบ
บูรณาการต่อไป 

         การมองเป้าหมายร่วมกัน 

หลักในการมองเป้าหมายร่วมกนั 

1) หน่วยงานศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย ประกอบกับ 
ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
ความเกี่ยวข้อง 

2) หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานสามารถ
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

3) หน่วยงานทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) เดียวกัน  

4) หน่วยงานทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ 
ร่วมกันด าเนินการอย่างบูรณาการเพื่อการบรรลุผลลัพธ์ของเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดท าโครงการ 
ในปีงบประมาณต่อไป  

เป็นการด าเนินการในห้วงระยะที่ 2 
ซ่ึงก าหนดปีสิ้นสุดในการบรรลุ

เป้าหมายไว้ในปี 2570 

DO 
การปฏิบัติ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของตนเอง และทราบว่ามี
หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องในเป้าหมายย่อยนั้น เพื่อ
สามารถมองเห็นและบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ 

              เพราะหน่วยงานจ าเป็นต้องมองเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ  
เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันขับเคลื่อนแบบบูรณาการและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งหน่วยงานจ าเป็นต้องทราบว่ามี
หน่วยงานใดบ้างที่สามารถร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เดียวกัน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานจัดท าโครงการ/การด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 

หน่วยงานควรศึกษาท าความเข้าใจทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ภายใต้แผนแม่บทฯ 
ทั้ง 23 ประเด็น และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) โดยพิจารณาจากบทบาท 
ภารกิจ และหน้าที่ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และข้อสั่งการอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มติคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการระดับชาติ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินงานตาม
ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ทั้งนี้ ภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอาจมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมและครบถ้วน 

• หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ 
(จ.1 จ.2 และ จ.3) 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก  
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

แบ่งออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา  
ห้วงละ 5 ปี โดยก าหนดปีสิ้นสุด 
การบรรลุเป้าหมายไว้ในปี 2580 

ห้วงเวลาการด าเนินงาน 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

ห้วงท่ี 1 ปี 2561 – 2565 

ห้วงท่ี 2 ปี 2566 – 2570 

ห้วงท่ี 3 ปี 2571 – 2575 

ห้วงท่ี 4 ปี 2576 – 2580 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป็นเป้าหมายในระดับที่ ย่อยที่สุดตามหลักการ XYZ  
ดังนั้น หากเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) สามารถบรรลุผลได้ตามที่ก าหนด ก็จะส่งผลให้ทั้งเป้าหมาย
ระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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0 

มติคณะรัฐมนตรี 
3 ธ.ค. 2562 

หน่วยงานเจ้าภาพมีภารกิจหลักในการประสานและ
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ในเป้ าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  นั้น  ๆ โดยเฉพาะ 
การด าเนินงาน/การจัดท าโครงการที่มีคุณภาพอย่างบูรณาการ 
สอดคล้อง และลดความซ้ าซ้อนกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามเป้าหมาย น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ระดับ ดังนี้ 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ 23 
ประเด็นแผนแม่บทฯ 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

DO 
การปฏิบัติ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้วยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหลักและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งสนับสนนุในการร่วมขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) แต่ละเป้าหมายด้วย รายละเอียดปรากฏที่หน้า... 

     มีภารกิจหลักในการประสาน
และบู รณาการการด า เนินงาน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ  ไ ป สู่ ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

     มีภารกิจหลักในการประสาน
และบู รณาการการด า เนินงาน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ 

      มีภารกิจหลักในการประสาน
และบูรณาการการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้องตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผน
ย่อย เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อน 
การพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุ
ไว้ในแต่ละแผนย่อย 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
ประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
เป้าหมายระดับประเด็น 

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

จ.1 จ.2 จ.3 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ 

         การมองเป้าหมายร่วมกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

จ.1 

จ.2 

จ.3 

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ระดับ  

Y 

Y2 

Y1 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (จ.2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)  
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 ตารางแสดงหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ระดับ  

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น 

และเป้าหมายระดับแผนย่อย 
จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

   

รับผิดชอบหลักโดยตรง โดยพิจารณาจาก 
• ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
• กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
• มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ 

ข้อสั่งการต่าง ๆ 
ทั้ งนี้  หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องหลัก จ า เป็นต้อง มี 
การจัดท าโครงการฯ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ 
เป็นหน่วยงานนโยบาย  

ทั้งนี้  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมี
หรือไม่มีการจัดท าโครงการฯ โดยสามารถ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : การด าเนินการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ โดยอาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ดังนี ้
• หากหน่วยงานได้มีการด าเนินการใด ๆ ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย แต่มีปัจจัยหรือบริบทอื่น ๆ  

ที่ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย จะไม่ถือว่าเป็นความผิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น  ๆ
• หากหน่วยงานเพิกเฉย/ละเลยการด าเนินการที่ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ให้ถือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที ่

หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ตัวอย่างความเกี่ยวข้องหลัก ตัวอย่างความเกี่ยวข้องสนับสนุน 

หน่วยงานสามารถเลือกความเกี่ยวข้องหลักและสนับสนุนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 

         การมองเป้าหมายร่วมกัน 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนบัสนนุ 

หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.1 จ.2 และ จ.3) 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผน
แม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

จ.1 

จ.2 

จ.3 

มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการท าให้เป้าหมายบรรลุโดยตรง 
และจ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการรองรับเพ่ือส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักโดยตรง แต่ภารกิจของหน่วยงาน 
มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น ๆ ซ่ึงอาจมี/ไม่มีโครงการ 
มารองรับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ:  
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับ
การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)      
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนนุอาจมี/ไม่มีโครงการรองรับ
การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องมี
โครงการมารองรับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจ
มี/ไม่มีโครงการรองรับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)  

หมายเหตุ:  
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องมีโครงการมา

รองรับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1)  

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

ตัวอย่าง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1)  
200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ระดับ ดังนี ้

ส าหรับ 23 ประเด็นแผนแม่บทฯ 
ส าหรับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ส าหรับ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
โดยมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกัน 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ : หากหน่วยงานมีความประสงค์ปรับความเกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเพิ่มเติมมายัง e-mail : nscr@nesdc.go.th หรือ LINE Official : @nscr 

ตารางแสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) โดยแสดงความเกี่ยวข้องในการ
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

ตารางแสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน แกแ้ลว้ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (จ.2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)  

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (ภาพรวมทุก
กระทรวง/รายกระทรวง/ราย Y1) 

QR 

landing 
ผมบ 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย และ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (รายกระทรวง )  เ พ่ือ
ประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ผ่านทาง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ  
และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

หน่วยงานทราบองค์ประกอบและปัจจัยที่จ าเป็นต้อง 
มีโครงการมารองรับการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 
เพื่อให้สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและท าให้
เกิดการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างยั่งยืน น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางท่ี 2 การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย และการ
จดัท าขอ้เสนอโครงการส าคญั มอบหมาย สศช. ในฐานะส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาติ ด าเนินการจดัท าคู่มือการจดัท าโครงการส าคญั และปฏิทินขบัเคล่ือน
กระบวนการจดัท าโครงการส าคญัตามแนวทางการขบัเคล่ือนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2564 ส าหรับการด าเนินงานต่อไป รวมทั้งใหทุ้กหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะหน่วยงานสนบัสนุนหลกัฯ ตอ้งจดัท าและปรับขอ้เสนอโครงการส าคญัใหเ้ป็นการ
ด าเนินการบนฐานขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยหลกัการความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) มี
ความสอดคลอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ฉบบัแกไ้ขปี 2566 (Value Chain 

Thailand) ทั้ง 140 เป้าหมาย แผนแม่บทยอ่ย และมีการบูรณาการการด าเนินงาน/
โครงการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปสู่การขอรับการจดัสรรงบประมาณต่อไป ทุก
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเสนอโครงการส าคญัท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทยอ่ย
ผา่นระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใหท้นักรอบระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

•ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด รวมถึงปัจจัยที่
ท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ยั่งยืน  
•ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายตายุทธศาสตร์ชาติ 

• ร่วมวิ เคราะห์องค์ประกอบและปัจจัย ท่ี
จ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนด 

• ร่วมวิ เคราะห์องค์ประกอบและปัจจัย ท่ี 
ท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน  

• ข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบองค์ประกอบและปัจจัยที่จ าเป็นต้อง 
มีโครงการมารองรับ รวมถึงปัจจัยที่ท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนา
ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืน 

 
• (1) ร่วมวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยท่ี  

     จ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับเพ่ือให้    
     บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผน
แม่บท 

        ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    (2) ร่วมวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยท่ี 
         ท าให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างยั่งยืน (กรณีเป้าหมายบรรลุตามท่ี
 ก าหนดแล้ว) 



29 พฤษภาคม 2565           nscr.nesdc.go.th 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

         เม่ือหน่วยงานมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงทราบว่าหน่วยงานมีภารกิจ
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใด และจะต้องด าเนินการร่วม
ขับเคลื่อนกับหน่วยงานใดบ้างแล้ว แนวทางต่อไปท่ีจะขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยนั้น ๆ คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) 

         ห่วงโซ่คุณค่าฯ เกิดจากกระบวนการท างานร่วมกันของหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ รวมถึง สศช . โดยมีการวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกัน เพื่อ
ก าหนดองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ประกอบการด าเนินการ /จัดท า
โครงการต่อไป 

FVCT ฉบับแก้ไข ประจ าปี 2566 

               สศช . หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ร่วมกันจัดท า 
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย โดยการน าข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
และพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าฯ อาทิ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ข้อมูล
เชิงสถิติ องค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าฯ มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ 
การด าเนินงาน ตลอดจนตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ห่วงโซ่คุณค่าฯ อาจมีการปรับเปล่ียนได้ตาม
บริบทการพัฒนาประเทศที่เปล่ียนแปลงไป 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT)  

              ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) คือ องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งหมด ที่ มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ 
การด าเนินงานที่จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ตาม 
ที่ก าหนด และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าฯ ประกอบด้วย องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) 

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีส่วน
สนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน  

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

องค์ประกอบ 

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 

... 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย (Y1) องค์ประกอบที่ X 
• ปัจจัยท่ี 1 • ปัจจัยท่ี 2 • ปัจจัยท่ี 3 • ปัจจัยท่ี 4 … 

* องค์ประกอบและปจัจัยภายใต้องค์ประกอบบางองค์ประกอบสามารถสนับสนุนองค์ประกอบ และปัจจัยภายใต้องค์ประกอบอื่น ๆ ได้ 

“ปัจจัย” อยู่ภายใต้ “องค์ประกอบ” 
สอดคล้องและส่งผลต่อองค์ประกอบ 
เพื่อให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

นั้น ๆ บรรลุผลได้ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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1 

2 

ปัจจัย (F) 2 
องค์ประกอบ (V) 1 

“อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ” ส่ ง ผ ล ใ ห้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
นั้น ๆ บรรลุผลได ้

“ปัจจัย” ต้องส่งผลต่อองค์ประกอบ เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
นั้น ๆ ได้ 

ตัวอย่าง ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101  
           ( สศช. มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
           ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน)  

ส่วนประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ  

สถานะการบรรลุ 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย 

องค์ประกอบ  
ที่ 1 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 2 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 3 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ 4 

• ปัจจัยที่ 1  
• ปัจจัยที่ 2 

... 

องค์ประกอบ  
ที่ … 

• ปัจจัยท่ี 1  
• ปัจจัยท่ี 2 

... 
เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย  
ปลายทาง ต้นทาง กลางทาง 

ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อม กิจกรรม กระบวนการที่อยู่ในแต่ละช่วงการด าเนินการ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ตัวอย่าง ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

2563 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1)  ที่หน่ วยงานมีความเกี่ ยวข้อง  โดยพิจารณาองค์ประกอบและปัจจั ยภายใ ต้ห่วง โ ซ่คุณค่ าฯ 
ที่ต้องด าเนินการในการปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนาของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เพ่ือน าไปสู่ 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

หากหน่วยงานเลือกปัจจัยที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความ
ต้องการในการจัดท าโครงการ ปัจจัย (F) ที่เลือกในการจัดท า
โครงการนั้น จะสามารถส่งผลให้องค์ประกอบ (V) มีบทบาท
ท าให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องบรรลุผลได้ 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand: FVCT)  

โครงการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีสู่การเป็น
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

F0102 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการศึกษา 

ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวช้ีวัด Y1 

ตัวช้ีวัด Y2 

ตัวช้ีวัด Z 

กลุ่มตัวช้ีวัด Z 
Z 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ/ภารกิจประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อยา่งไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร ่
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 

ห่วงโซ่คุณค่า 
 (Value Chain) 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

Y2 

Y1 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ ... 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ตัวอย่าง การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ FVCT ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200401  
ที่  สศช. มีความเกี่ยวข้องตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวช้ีวัด Y1 

ตัวช้ีวัด Y2 

ตัวช้ีวัด Z 

กลุ่มตัวช้ีวัด Z 
Z 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ/ภารกิจประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อยา่งไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร ่
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 

ห่วงโซ่คุณค่า 
 (Value Chain) 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

Y2 

Y1 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ ... 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ตัวอย่าง การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้อง 
กับปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ FVCT ของเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) 200401 ที่  สศช. มีความเกี่ยวข้อง 
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการพัฒนา Y1 เป้าหมาย Y1 

เป้าหมาย Y2 

เป้าหมาย (ด้าน) Z 

เป้าหมาย Z 

ตัวช้ีวัด Y1 

ตัวช้ีวัด Y2 

ตัวช้ีวัด Z 

กลุ่มตัวช้ีวัด Z 
Z 

X 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ/ภารกิจประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  

เป้าหมายผลลัพธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

แผนแม่บท ประเด็น.... 

แผนย่อย..... 

ท าอะไร/อยา่งไร 
(What/How) 

ท าเพื่ออะไร 
(Goals) 

ท าเท่าไหร ่
(How much/many) 

ค่าเป้าหมาย  

ค่าเป้าหมาย  

มีส่วนท าให้บรรลุ 

ห่วงโซ่คุณค่า 
 (Value Chain) 

การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

Y2 

Y1 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ ... 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

ตัวอย่าง การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ FVCT ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200401  
ที่  สศช. มีความเกี่ยวข้องตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
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การจัดท าข้อเสนอโครงการฯ จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ท้ัง 3 ส่วนให้ครบถ้วน ได้แก่  

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิที่หน้า 59 - 66 

ในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทุกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบจ าเป็นต้องมี
โครงการมารองรับอย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้ 

ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

1 หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาความเกี่ยวข้อง
ของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1  
หน่วยงานจะทราบภารกิจของตนเองต่อปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ของ Y1 เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ในส่วนที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องต่อไป 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1 ที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ 
( WHAT ปัจจัย) 2 

การวิเคราะห์ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1ในปีงบประมาณ 
(WHAT ประเด็น) 

3 

ปัจจัยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ 
ไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการในทุกปัจจัย จึงควรมีการก าหนดปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้โครงการสามารถส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

ประเด็นเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

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

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

วิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในแต่ละปีงบประมาณ โดยประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดท า
รายละเอียดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

เอกสารประกอบการวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่าฯ 
เอกสารสรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (FVCT AS IS) 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

………………
…...……...…
………………
……...…...... 

. . .  

V01 องค์ประกอบ Vn องค์ประกอบ 

 F010n ปัจจัย  Fn ปัจจัย 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของแผนแม่บทฯ ประเด็น XX  แผนแม่บทย่อย XXXXXX เป้าหมาย XXXXXX  

เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในปีงบประมาณนี้ ใช่หรือไม่ ? 

ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในปีงบประมาณนี้ ใช่หรือไม ่? 

ใช่ ไม่ใช่ Va
lu

e 
Ch

ain
 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักและหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งสนบัสนนุในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) แต่ละ
เป้าหมายด้วย รายละเอียดปรากฏที่หน้า... 
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V03 ความเชื่อม่ันของต่างประเทศในสินค้าไทย 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย และ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (รายกระทรวง) เพื่อประกอบการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2567 ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

การจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตรช์าติ จะต้องมี 
การวิเคราะห์สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) โดยพิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการจัดท าโครงการฯ ที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและยกระดับการพัฒนาของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความย่ังยืน 
 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เอกสารประกอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ : 
เอกสารสรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (FVCT AS IS) 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความเกี่ยวขอ้งกับเป้าหมาย Y1 
และปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า โดย สศช. จะเผยแพร่ผลความเกี่ยวข้องดังกล่าว ภายในวันที่ 8 
มิถุนายน 2564 ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

ตัวอย่าง เอกสารสรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (FVCT AS IS) 

F0301 สินค้าและบริการของไทยได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ 

ส านักงาน A / กรม C / กรม E 

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 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศในสินค้าไทย 

F0301  สินค้าและบริการของไทยได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ 

อชตอ./กรมอเมริกาฯ/จร./กศก./สป.กต./สศค./ปข. 

F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของ ไทยกับต่างประเทศ  

อชตอ./กรมอเมริกาฯ/จร./กศก./สป.กต./สศค./ปข. 

F0303  ช่องทางการกระจายสินค้าสะดวก น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ  

อชตอ./กรมอเมริกาฯ/จร./กศก./สป.กต./สศค./ปข. 

4 

8/2* 

3 

F0302 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของไทยกับต่างประเทศ 

ส านักงาน A / กรม C / กรม E / กรม K 

4 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 
หน่วยงานที่ขีด เส้นใ ต้  คื อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

องค์ประกอบ 
ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ 

จ านวนโครงการภายใต้ปัจจัย 

สีน้ าเงิน = 

สีแดง = 

โครงการทั้งหมด 

โครงการฯ ปี 66 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
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ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ  
และแผนระดับที ่3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯ 

• ความสอดคล้องของโครงการฯ กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (Z) เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) รวมถึงความสอดคล้องกับแผนระดับ 
ที่ 2 อื่น ๆ และแผนระดับที ่3 (ถ้ามี) 

• ความสอดคล้องของโครงการฯ กับห่วงโซ่คุณค่าฯ (องค์ประกอบ/ปัจจัย) ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) 

ส่วนที่ 1 

• หลักการและเหตุผล 
• วัตถุประสงค ์
• ผลผลิตและผลลัพธ ์

เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X) ส่วนที่ 2 

• รายละเอียดกิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
• ระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ส่วนที่ 3 

ส่วนประกอบร่างข้อเสนอโครงการฯ (สิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญ) 

หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในการจัดท าโครงการฯ  
และแบบประเมินโครงการเบ้ืองต้น ได้ที่หน้า 46 – 87 ครับ 

การจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การจัดท า โครงการ 
ที่เมื่อด าเนินการแล้วจะส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น รวมถึงเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) แล้ว ยังคงรักษาระดับค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไว้ได้ 
น าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามที่ก าหนด ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580 ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

• ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะเกิด 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

• วงเงินงบประมาณ (ประมาณการงบประมาณทั้งหมดและแหล่งเงิน) 
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการฯ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 รายการโครงการฯ ที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ควรได้รับการพิจารณาสนับสนุน 
การจัดสรรงบประมาณเป็นล าดับแรก  
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การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

รายการโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ผู้ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ ์
การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ที่ก าหนดนิยามไว ้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประเมินมีมาตรฐานเดียวกัน 

ในการให้คะแนน 

ข้อเสนอโครงการฯ ของหน่วยงานของรัฐ 

การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการฯ 

การด าเนินการตามกระบวนการทางสถิติ 
เพื่อให้ได้โครงการฯ ที่ผู้ประเมินมีความเห็นพ้อง 
ไปในทิศทางที่มีค่าคะแนนในระดับดีหรือดีมาก 

 สศช. สรุปรายการโครงการฯ  
ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ  

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าตเิพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
และน าเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

หน่วยงานและส านักงบประมาณทราบรายการโครงการฯ  
ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญทางสถิติ โดยหน่วยงานจะต้อง 
น าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับการด าเนินงาน และภารกิจหน้าที่ประจ าอื่น ๆ 
ของหน่วยงาน บรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายปี รวมถึงด าเนินการตาม
กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานทราบรายละเอียดของการด าเนินการ
เป้าหมายของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง เพื่อใช้ 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการรายปีของ
หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น ๆ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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         แผนปฏิบัติราชการ คือ แผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ที่วางแผนจะด าเนินการในแต่ละปี 
ของหน่วยงาน ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค 
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือแหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 
ที่ไม่ใช้งบประมาณ ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ 
ความเห็นชอบ โดยส านักงบประมาณจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของปีนั้น ๆ ทั้งนี้ เม่ือสิ้นสุด
ปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการด าเนินการ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                           บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการ 

โครงการ XXXX1 
โครงการ XXXX2 
โครงการ XXXX3 
 

 
 

น าทุกโครงการฯ 
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ 

แผน 
ปฏิบัติ
ราชการ 

เสนอต่อ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

เพื่อให้ความเห็นชอบ  

สงป. จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ

รายปี 

มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ โดย 

  

ทั้งนี้  เ ม่ือหน่วยงานจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จะต้องบรรจุโครงการฯ ลงในแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ของหน่วยงานร่วมกับโครงการ/การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามกระบวนการและข้ันตอนของส านักงบประมาณด้วย 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

น าทุกโครงการฯ 
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ 
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• แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

             แผนปฏิบัติราชการรายปี ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร : สรุปสาระส าคัญของแผนฯ 
ส่วนท่ี 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

o แผนระดับท่ี 1 ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านหลักและด้านรองที่สอดคล้องกับแผนฯ 
o แผนระดับที่ 2 ระบุประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องด้านหลักและด้านรอง รวมทั้งระบุเป้าหมายระดับประเด็น 

และแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง และแผนระดับท่ี 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
o แผนระดับท่ี 3 ระบุแผนระดับท่ี 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3  ความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ระบุเป้าหมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets)  
ของ SDGs ที่มีความสอดคล้องกับแผนฯ  

ส่วนที่ 4  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี  
o  ระบุภาพรวมของแผน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดรวม 
o  ระบุแผนย่อยภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการเรื่อง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

 โครงการ/การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 5 ประมาณการวงเงินงบประมาณ  

o ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (ถ้าม)ี  
o ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายป ี

หมายเหตุ: แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการรายปีเป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการน าแผนเข้าระบบ eMENSCR หน่วยงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนฯ ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามในแบบฟอร์ม 

ร ะ บุ ชื่ อ แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงาน 

•  สรุปสาระส าคัญในภาพรวมของแผนฯ 
•  เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
•  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนฯ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ทั้งนี้ หน่วยงานจ าเป็นต้องระบุว่า แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมีส่วนในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่สอดคล้องได้อย่างไร 

• คู่มือการจัดท าแผนระดับที ่3 

DO 
การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมถึงแผนระดับท่ี 2 อ่ืน ๆ (ในกรณีที่มีความสอดคล้อง) และแผนระดับท่ี 3 อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
         

หมายเหตุ : แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และให้มีข้อมูลตามท่ีก าหนดต่อการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR โดยหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา
ตามความเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีข้อมูลของแผนฯ อย่างน้อยตามองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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องค์ประกอบ 

แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

การตรวจสอบระหว่ า งและหลั ง จาก 
ที่หน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  ตามกลไกที่ ได้รับ
มอบหมาย โดย CHECK ประกอบด้วยกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล การด าเนินการตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นเครื่องมือหลักในการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ  
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ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) / สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) / คณะกรรมาธิการ  
และอนุกรรมาธิการต่าง ๆ ของรัฐสภา / ภาคีการพัฒนา / สาธารณะและประชาชน ฯลฯ 

CHECK การตรวจสอบ 

กลไกภายในฝ่ายบริหาร 

กลไกภายในฝ่ายบริหาร 

(1) หน่วยงานของรัฐ  
(2) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรม โดย
จะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แผนระดับที่ 3 

ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) (2) ผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี (3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (4) ผู้ตรวจราชการกรม (5) คณะกรรมการระดับชาติ  
(ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...) โดยจะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แผนแม่บทฯ 

ได้แก่ (1) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
(อ.ค.ต.ป.) (3) ส านักงบประมาณ ทั้งนี้ สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ (รายงานประจ าปี) และเผยแพร่
ภายใน 90 วันหลังจากที่หน่วยงานน าเข้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกลไกหลักในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) และเผยแพร่ภายใน 90 วันหลังจากที่หน่วยงานน าเข้าผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 

ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) /สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) /คณะกรรมาธิการ และอนุ
กรรมาธิการต่าง ๆ ของรัฐสภา /ภาคีการพัฒนา /สาธารณะและประชาชน ฯลฯ 

ระบบ eMENSCR คือ เคร่ืองมือหลักส าหรับให้หน่วยงานของรัฐใช้
รายงานผลการด าเนินการตามแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ ซ่ึงหน่วยงาน
จะต้องน าเข้าข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการในระบบ eMENSCR 
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

โครงการ/พ้ืนที่ 

แผนระดับที่ 3 

แผนระดับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด าเนินการ ดังนี้ 

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แบบฟอร์มรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 

(1) หน่วยงานของรัฐ  

(2) กลไกการตรวจราชการ  

รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสจนสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR 

(1) หน่วยงานของรัฐ  

(2) กลไกการตรวจราชการ  (1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค .ต.ป .)  
(2) ผู้ตรวจราชการส านักนายกฯ (3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (4) ผู้ตรวจ
ราชการกรม (5) คณะกรรมการระดับชาติ (ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ 
ด้าน...) โดยต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR 

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ และน าเข้าข้อมูลรายงานฯ  
ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 

(1) หน่วยงานของรัฐ  

(2) กลไกการตรวจราชการ  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน... เป็นรายปี และน าเข้าข้อมูล
รายงานฯ ในแต่ละปีภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป และจัดท า
รายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ พร้อมเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR  ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 

กลไกภายนอกฝ่ายบริหาร 
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… 

องค์ประกอบ 

แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

การปรับปรุงแผนและการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
ต่อไป โดยน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ eMENSCR  
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ  
Open-D ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวล
และวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท า 
แผนระดับที่ 3 รวมทั้งโครงการ/การด าเนินงาน โดย ACT ประกอบด้วยกลไก
ระดับต่าง ๆ ในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข รวมถึงพัฒนาและยกระดับ
โครงการ/การด าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิ
ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
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ACT การปรับปรุงการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์และประมวลผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ของกลไก  
ระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปทบทวน ปรับปรุง แก้ไข รวมถึงพัฒนาและยกระดับโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานของรัฐ  

น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม  
เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ และ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการด าเนินงานในการจัดท าและด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 สศช.  

วิเคราะห์ช่องว่างของการด าเนินงานและประเมินสถานะการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นข้อมูลและกรอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ส านักงบประมาณ 
น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของเป้าหมายและความจ าเป็นเร่งด่วนของประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับวิกฤต/เสี่ยงต่อไป 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกระดับ  

ความเป็นมาและหลักการของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกระดับ 

• ผู้ตรวจราชการ ปรับปรุงกระบวนการตรวจราชการ โดยใช้ข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จากรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี และข้อมูลจากระบบ eMENSCR ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤต/เสี่ยง ประกอบการก าหนดประเด็น 
ในการตรวจราชการประจ าปีในภาพรวมให้เป็นไปอย่างบูรณาการ  

• คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยใช้ข้อมูลช่องว่าง 
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี รวมทั้งให้ความส าคัญ 
กับการปรับปรุง ทบทวน การตรวจตามรายการกลุ่มตัวชี้วัด (KPI Basket) ของส านักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการระดับชาติ ด าเนินการพิจารณาแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยต้องมีการควบรวม หรือยกเลิก
แผนฯ เพื่อไม่ให้มีความซ้ าซ้อน และมีเท่าที่ จ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด และเร่งรัดการน าเข้าข้อมูลและรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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น าเข้าโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนฯ 
ที่ผ่านการอนุมัติ (M7)  
ในระบบ eMENSCR  

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

หน่วยงานทราบและเข้าใจ  
แนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 

หน่วยงานทราบปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ 
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)  

ที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการฯ  
มารองรับในแต่ละปงีบประมาณ 

หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง และจ าเป็น/เหมาะสมที่สุด 

ในการจัดท าโครงการฯ 

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ  
โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  

และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้
องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 

1 2 

4 3 

5 

2. วิธีการจัดท าและการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

    2.1   รู้สถานะทุกอย่าง เช่น xyz  แผน 3 ระดับ fvct 

    2.2   จัดล าดับความส าคัญของ y1 

    2.3   เลือกปัจจัยและวิเคราะห์ความจ าเป็นของโครงการ ( gap ความซ้ าซ้อน ) 

แอน เก่ง 

    2..4  จัดท าร่างข้อเสนอโครงการ (ฟอร์ม) 

    2.5   การประเมินคุณภาพโครงการ (Self-Checklist) และตรวจสอบความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าโครงการฯ 

วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ในการจัดท าโครงการฯ 

หน่วยงานทราบว่าร่างข้อเสนอโครงการฯ มีคุณภาพ 
หรือต้องปรับปรงุตามแบบประเมินโครงการ  

เพื่อให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ 
และพร้อมเสนอเป็นโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามขั้นตอนต่อไป 

ประเมินและปรับปรุง 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบและเข้าใจ  
หลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ศึกษา แนวทาง หลักการ และข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ 

หน่วยงานทราบและเข้าใจ  
แนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าโครงการฯ 
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ค าถามชวนคิด 

ท าไมหน่วยงานต้องศึกษาท าความเข้าใจแผน 3 ระดับ  
และหลักการ XYZ ในการจัดท าโครงการฯ ครับ 

หน่วยงานต้ อง เข้ า ใจแผนทั้ ง  3 ระดับ  และหลักการ  XYZ ในการจัดท า โครงการ / 
การด าเนินงาน (X) ให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีความสอดคล้องและเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกันโดยทุกโครงการฯ ของหน่วยงาน จะต้องส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ของแผนระดับที่  2 (Y) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อน าไปสู่การบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไป 
ตามหลักการดังกล่าวและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ 

แล้วท าไมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (X)  
จะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครับ 

เนื่องจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็นเป็นการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง 
และมีความครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องจัดท าโครงการฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น และ
ส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) อย่างน้อย 1 เป้าหมาย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ค่ะ 

ท าไมหน่วยงานต้องศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain 
Thailand : FVCT) ในการจัดท าโครงการฯ ด้วยครับ 

 เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่าฯ ได้มาจากการหารือระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมวิเคราะห์ องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
อย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ได้ตามที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานต้อง
ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อดูว่ามีปัจจัยใดที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ มารองรับในปีงบประมาณ
นั้น ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องหรือเห็นควรว่าจ าเป็น  
และเหมาะสมที่จะต้องจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อปิดช่องว่างเชิงนโยบาย/การด าเนินการ รวมถึงยกระดับ 
การพัฒนาของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ต่อไปค่ะ 
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องค์ประกอบ 
 
 
 

หน่วยงานศึกษาท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านอย่างละเอียด 
และพิจารณาว่าหน่วยงานมีความเกี่ ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้ านใด  
โดยท าความเข้าใจประเด็นการพัฒนาและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
เพื่อให้ทราบบริบทการพัฒนาประเทศในภาพรวมและสามารถจัดท าโครงการ / 
การด าเนินงานให้สอดคล้องต่อไป 

หน่วยงานศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 
โดยเน้นศึกษาเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย เพื่อจัดท าโครงการมา
ขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายที่มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้วให้มีความย่ังยืนต่อไป 

หน่วยงานศึกษาท าความเข้าใจแผนระดับที่  2 อื่น ๆ 
ประกอบด้วย แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อจัดท าโครงการที่สอดรับกับประเด็น 
การพัฒนาของแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังคงต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) อย่างน้อย 1 เป้าหมาย 

ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ 

ในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานจะต้องศึกษา 
ท าความเข้าใจแนวทางการจัดท าโครงการฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติ (Do) ตามหลักการ 
PDCA รวมทั้งศึกษาหลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผน 
ระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงฯ 
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หน่วยงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับบริบทการพัฒนาในปัจจุบัน เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์บริบท 
และความเหมาะสมในการจัดท าโครงการฯ อาทิ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบริบทการพัฒนาอ่ืน ๆ 

หน่วยงานท าความเข้าใจหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เพื่อเป็น
แนวทางจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน รวมทั้งสามารถใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/ 
การด าเนินงานให้ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
• ผลลัพธ์สุดท้าย แสดงถึง วิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
• ผลลัพธ์ขั้นกลาง แสดงถึง เป้าหมายของแผนแม่บทในระดับประเด็น (Y2) เพื่อติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานของแต่ละประเด็น 
• ผลลัพธ์เบื้องต้น แสดงถึง เป้าหมายของแผนแม่บทในระดับแผนย่อย (Y1) เพื่อติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานของแต่ละแผนย่อยได้อย่างชัดเจน และเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบ 
การด าเนินงาน 

• ผลผลิต แสดงถึง เป้าหมายของของแผนงาน/โครงการ (X) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้จากเว็บไซต์ NSCR 

หน่วยงานศึกษาห่วงโซ่คุณค่าฯ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ (V) และ ปัจจัย (F) เพื่อน ามาพิจารณาและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความจ าเป็นต้องมีโครงการฯ มารองรับ ตรวจสอบปัจจัยที่มีโครงการที่ซ้ าซ้อนและช่องว่าง  
ของปัจจัยที่ไม่มีโครงการมารองรับ และน าข้อค้นพบดังกล่าวมาประกอบการจัดท าโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานเน้น
พิจารณาปัจจัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นส่วนย่อยท่ีสุด ที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ  

หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

บริบทการพัฒนาอื่น ๆ 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ปัจจยัไหนจ าเป็นท่ีตอ้งมี
โครงการมารองรับ 

องค์ประกอบ 
ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ 
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หน่วยงานทราบและเข้ าใจแนวทาง หลักการและข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถจัดท าโครงการ/
การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกโครงการฯ (X) ต่อไปนี้ 
ต้องส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ (Y)  
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) โดยยึดหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  

ขั้นตอนที่ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง และจ าเป็น/เหมาะสมที่สุด 

ในการจัดท าโครงการฯ 

วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ในการจัดท าโครงการฯ 

หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง และจ าเป็น/เหมาะสมที่สุด 

ในการจัดท าโครงการ 

วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ในการจัดท าโครงการ 
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ค าถามชวนคิด 

  

เนื่องจากเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป็นเป้าหมายในระดับที่ย่อยที่สุดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ซึ่งหากเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด ก็จะส่งผลให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2) น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้ค่ะ 

ท าไมถึงให้ความส าคัญกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป็นล าดับแรกครับ 

  

หน่วยงานจะต้องศึกษาท าความเข้าใจทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เพื่อพิจารณาว่า
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใด เพื่อเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่จ าเป็นและเหมาะสมที่สุดในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โดยวิเคราะห์สถานะการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี วิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ส าคัญ/ควรเร่งรัด และอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสมค่ะ 

หน่วยงานจะเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใดในการจัดท าโครงการฯ ครับ 

  

  

หน่วยงานต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เพื่อให้ทราบว่าภารกิจ
ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใด และทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถหารือ
กับหน่วยงานเจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ เพื่อลดความซ้ าซ้อน  
และร่วมกันด าเนินการอย่างบูรณาการเพื่อให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ บรรลุผลลัพธ์ได้ 
ตามที่ก าหนดไว้ค่ะ 

ท าไมหน่วยงานต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ครับ 
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วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ 

หน่วยงานศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดของเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย ของแผนแม่บทฯ  
23 ประเด็น จากเอกสารข้อมูลรหัส (ID) 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทฯ  
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เอกสารสรุปสาระส าคัญ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

รายละเอียดของ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานต้องศึกษา ของแผนแม่บทฯ 
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เอกสารข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด
ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

ตัวอย่าง  

องค์ประกอบ 
วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ 

2.1 
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ทุกหน่วยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ว่าภารกิจของหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) ใดได้บ้างจาก 140 เป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบหลักโดยตรง โดยหน่วยงานต้องจัดท าข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลัก 

องค์ประกอบ 
วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ 

2.3 หน่วยหน่วยงานต้องพิจารณาภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และข้อสั่งการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มติคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการระดับชาติ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  

แนวทางการเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

หน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เป็นหน่วยงาน
นโยบาย อาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น โดยสามารถพิจารณาตามความเหมาะสม 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สนับสนุน 

สรุปความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานต่อ Y1 
(รายกระทรวง) 

เมื่อทุกหน่วยงานเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องแล้ว  
จะทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) นั้น  โดยทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ ท้ัง 3 ระดับ เพ่ือจัดท าโครงการฯ ต่อไป 

หน่วยงานวิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน มาขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

จ.1 

จ.2 

จ.3 

หน่วยงานเจ้าภาพฯ 

ด าเนินการ
ร่วมกับ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : พิจารณาให้ความส าคัญกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่า
เป้าหมายขั้นวิกฤต ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย และบรรลุค่าเป้าหมาย ตามล าดับ 

สถานการณ์/บริบทการพัฒนาปัจจุบัน : วิเคราะห์สถานการณ์และบริบทการพัฒนาว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด เพ่ือเลือกจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประเด็นที่ส าคัญ/ควรเร่งรัด : วิเคราะห์ประเด็นที่หน่วยงานควรให้ความส าคัญ และเห็นควรเร่งให้มีการจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงานมารองรับต่อไป 

อื่น ๆ ตามความเหมาะสม : เช่น ฐานข้อมูล งานวิจัย ข้อมูลสถิติ รายงาน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ 

สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (รายกระทรวง) ผ่านทาง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 
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ตัวอย่าง สศช. เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว โดยพิจารณาข้อมูล อาทิ 

สถานะท่ียังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

ภารกิจหน้าที่ของ สศช. 

สถานการณ์/บริบทการพัฒนาในปัจจุบัน และประเด็นส าคัญท่ีควรเร่งรัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ต้องการยกระดับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีขีด
สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว เพ่ือให้สอดคล้องและเท่าทันกับบริบทสังคมโลก 
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รายงานสรุปผล 
การด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติประจ าป ี

องค์ประกอบ 
วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ 
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 หน่ ว ย ง าน ทราบความ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เ ป้ า หมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) จากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และสามารถ
หารือกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ รวมทั้ง 
พิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ที่สุดในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ 
ของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)  

ในการจัดท าโครงการฯ 

วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้
องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

หน่วยงานทราบปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ 
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)  

ที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการฯ  
มารองรับในแต่ละปงีบประมาณ 

วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้
องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 
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ค าถามชวนคิด 

  

  

  หน่วยงานควรพิจารณาเลือกปัจจัยที่เหมาะสมในการจัดท าโครงการฯ อย่างไรครับ 

  

  

ช่องว่างการพัฒนาคือ สถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ยังไม่บรรลุ เมื่อเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วงระยะเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งช่องว่างของปัจจัยภายใต้ 
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ดังนั้น ช่องว่างการพัฒนาเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
นั้นยังคงมีความเสี่ยง ซ่ึงหน่วยงานจะต้องจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่ตอบโจทย์และส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือปิด
ช่องว่างการพัฒนานั้นค่ะ 

 

ช่องว่างการพัฒนาคืออะไร และท าไมหน่วยงานต้องทราบช่องว่างการพัฒนาครับ 
 

ส าหรับการปิดช่องว่างการพัฒนา หน่วยงานต้องวิเคราะห์สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี วิเคราะห์ช่องว่างของปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ จากเอกสารสรุป
ความสอดคล้องของโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ผ่านมา และ/หรือหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการ/การ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ เพ่ือพิจารณาเลือกปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการรองรับและประเด็นที่
ต้องด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะ 

แล้วการปิดช่องว่างการพัฒนาต้องท าอย่างไรบ้างครับ 

  การจัดท าโครงการฯ หน่วยงานต้องพิจารณาเลือกปัจจัยที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ปัจจัย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ได้ โดยการเลือกปัจจัยต้องพิจารณาจาก
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกับสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย  สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่องว่างของปัจจัย และความซ้ าซ้อนของโครงการภายใต้ปัจจัยเดียวกันของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ 

หมายเหตุ : เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) แล้ว หน่วยงานยังคงต้องจัดท าโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อน 
การด าเนินการให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
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องค์ประกอบ 
วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ร่วมกันวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
เพ่ือพิจารณาภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานต่อปัจจัย พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการ/การด าเนินการมารองรับ และ
ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ปัจจัย  

ประเด็น  

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

………………
…...……...…
………………
……...…...... 

. . .  

V01 องค์ประกอบ Vn องค์ประกอบ 

 F010n ปัจจัย  Fn ปัจจัย 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของแผนแม่บทฯ ประเด็น XX  แผนแม่บทย่อย XXXXXX เป้าหมาย XXXXXX  

เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในปีงบประมาณนี้ ใช่หรือไม่ ? 

ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ 
รองรับในปีงบประมาณนี้ ใช่หรือไม ่? 

ใช่ ไม่ใช่ Va
lu

e 
Ch

ain
 

วิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ 
จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ งานวิจัย  สถานการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต้
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยที่จ าเป็นต้อง
มีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ จากเอกสารสรุปความสอดคล้องของ
โครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR และ/หรือหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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หลักการหา 

หน่วยงานเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผ่านการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน (X) ประกอบกับปัจจัยเป็น
กลไกส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนการด าเนินการในทุกปัจจัย 

ท าไมต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัย 

เงื่อนไขในการประเมิน 

เงื่อนไขการหา 

สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย และปัจจัยภายใต้
ห่วงโซ่คุณค่าฯ (รายกระทรวง) เพ่ือประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2567 ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

หลักการหา WHO ? วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการหา WHO 

  พิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัยจาก 

• เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

• บทบาท ภารกิจ หน้าทีข่องหน่วยงาน 

• โครงการ/การด าเนินงานที่หน่วยงานน าเข้าระบบ eMENSCR 

การหา WHO ใหพิ้จารณาปัจจัยที่ไม่มีหน่วยงานเป็นล าดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาปัจจัยอื่น
ว่าควรมีการเสนอรายชื่อหน่วยงานเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยทุกปัจจัยจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

การพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือสนับสนุน จะพิจารณาจากภารกิจของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานนโยบายสามารถเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหลักได้เชน่กัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักต้องมีการจัดท าโครงการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่ระบุมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการก็ได้ 

เจ้าของหน่วยงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์น าออก หรือโยกย้ายหน่วยงานตัวเอง
จากปัจจัย โดยจะต้องท าหนังสือมายัง สศช.  

ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหลัก กับ

สนับสนุน ท่ีหน้า 26 

สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ (รายกระทรวง) ผ่านทาง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้อง
ของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย และปัจจัยภายใต้
ห่วงโ ซ่คุณค่ าฯ  (รายกระทรวง )  เ พ่ื อ
ประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 7  ผ่ า น ท า ง  
http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 
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ตัวอย่างการหา 

เงื่อนไขในการประเมิน 

สศช. ได้เผยแพร่ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้ง 140 เป้าหมาย และปัจจัยภายใต้
ห่วงโซ่คุณค่าฯ (รายกระทรวง) เพ่ือประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2567 ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ 

หลักการหา WHO ? 

เอกสารประกอบการ
หา WHO 

เอกสารสรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (FVCT AS IS) จะแสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในรายปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ และจ านวนโครงการ/การด าเนินการที่
ผ่านมาภายใต้แต่ละปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของ สศช. ต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ สศช. มีความเกี่ยวข้อง 

จากเอกสารสรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเ ด็น  (20)  
การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 

F0401 ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินการที่ผ่านมาอย่าง
ถูกต้อง 

กรม A/ ส านักงาน B/ กรม C/ สถาบัน D/ ส านักงาน J
องค์การ K/ สถาบัน N/ ศูนย์ O/…  

F0402 ผลการประเมินสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างเท่าทันเหตุการณ์ 

กรม A/ ส านักงาน B/ กรม C/ สถาบัน D 

17 

5 

V04 การปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการด าเนินการ  

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดให้ สศช. เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีภารกิจในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 

  พิจารณาจาก 

เสนอเพ่ิม สศช. สนับสนุนเป้าหมาย 200201 และเกี่ยวข้องกับปัจจัย F0401  

• ภารกิจหน้าทีข่องหน่วยงาน 

• รายชื่อหน่วยงานที่ สศช. 
     เตรียมไว้ให ้

กรม A/ กรม C/ กรม D/ ส านักงาน J/ องค์การ K 

F0401 ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินการที่ผ่านมาอย่างถูกต้อง 

กรม A/ ส านักงาน B/ กรม C/ สถาบัน E/ กรม N/ 
ศูนย์ O/…  

F0402  ผลการประเมินสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างเท่าทันเหตุการณ์ 

17 

5 

สศช. ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลักกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 

สศช. ต้องการเสนอเพ่ิม สศช . เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้อง
สนับสนุนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200201 และเกี่ยวข้อง
กับปัจจัย F0401 ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินการที่ผ่าน
มาอย่างถูกต้อง ภายใต้องค์ประกอบ V04 การปรับปรุง 
แก้ไข เพ่ือพัฒนาการด าเนินการ  

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ 
สศช. ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูป 

• เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

ปัจจัยมีการระบุหน่วยงาน 
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ปัจจัยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการ
ในทุกปัจจัย ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ ในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือให้โครงการสามารถ
ส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

ท าไมต้องวิเคราะหป์ัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ 

เงื่อนไขในการประเมิน 
พิจารณาหาปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับได้จากข้อมูลดังนี้ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าป ี 

( ปี 2562 - 2564) 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(Open-D) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  สามารถเลือกปัจจัยที่จ าเป็นต้อง
มีโครงการฯ รองรับ ในแต่ละ
ปี งบประมาณได้ ม ากก ว่ า  1 
ปัจจัย สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นท้าทาย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินการที่ผ่านมา 

ข้อมูลสถิติ 

ข้อมูลงานวิจัย 

ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ 

มติ ครม.  

นโยบายรัฐบาล 

ข้อมูลอื่น ๆ 

วิเคราะห์ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ 
จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
งานวิจัย  สถานการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

หลักการหา 
NS 

เอกสารประกอบการหา WHO 

ในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ของยุทธศาสตร์ชาติ ทุกปัจจัยจ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับอย่างน้อย 1 โครงการ 

ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานสามารถจดัท าโครงการได้ในทุกปัจจัย แต่ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯ รองรับเป็นล าดับแรก  

สิ่งที่ควรรู้ 
ในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทุกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบจ าเป็นต้องมี
โครงการมารองรับอย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้ 

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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องค์ประกอบ วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

เงื่อนไขในการประเมิน 

สามารถเลือกปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ
ในปีงบประมาณนั้น ๆ ได้มากกว่า 1 ปัจจัย 

ตัวอย่างการหา 

เอกสารประกอบการหา WHO 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200201 หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 

ในแต่ละปีงบประมาณไม่จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการในทุกปัจจัย ดังนั้น จึงควรมี
การก าหนดปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ ในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือให้โครงการ
สามารถส่งผลต่อเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 200201 
ระบุไว้ว่าควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้  

การจัดท าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันบน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐที่เชื่อมโยงชุดขอ้มูลสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

การจัดท างานวิจัยที่สอดคล้องกับช่องว่างการพัฒนา
ตามห่วงโ ซ่คุณค่ าฯ เ พ่ือให้มี ข้ อมู ลประกอบ 
การจัดท าโครงการ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงาน
ของรัฐในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติบน
หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  

มติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 

ครม. ให้ความส าคัญกับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิ นผล โดย
หน่วยงานของรัฐต้องก ากับให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรม  

ข้อมูลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  V01 แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 
 35 

F0101 ฐานข้อมูลท่ีสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 

กรม A/ ส านักงาน B/ กรม C/ สถาบัน E 

F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผลระหว่างหน่วยงาน 
กรม A/ กรม C/ กรม D/ ส านักงาน J 4 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

มติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 64 

ครม. ให้ความส าคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยหน่วยงานของรัฐต้องก ากับให้การ
ด าเนินงานส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม  

จากการวิเคราะห์รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

 
 

F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ์ 

ปัจจัยและองค์ประกอบภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200201  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

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 
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วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่การจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ท าไมต้องวิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ 

วิเคราะห์ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯ รองรับในแต่ละปีงบประมาณ จากเอกสารสรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (FVCT AS IS) และข้อมูล
รายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR และ/หรือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในแต่ละปีงบประมาณ ทุกปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ ควรมีการจัดท าโครงการฯ  
ซ่ึงโครงการฯ ที่จะต้องจัดท าควรขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็นใด จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

หลักการหา 

eMENSCR 

ข้อมูลโครงการ / การด าเนินการ 
ในระบบ eMENSCR 

พิจารณาโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมา  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใต้ปัจจัยนั้น ๆ 
เพ่ือวิเคราะห ์

ความความซ้ าซ้อนของโครงการ 

การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

ข้อมูลอ้างอิงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อมูลสถิติ 

ข้อมูลงานวิจัย 

ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ 

ข้อมูลอื่น ๆ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อน
การด าเนินการ 

ในปีงบประมาณนั้น ๆ 

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถด าเนินการหาประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการได้ในทุกปัจจัย แต่ควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับเป็นล าดับแรก 
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วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

หน่วยงานต้องพิจารณาเอกสาร สรุปผลการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (FVCT AS IS) ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาจ านวนโครงการภายใต้ปัจจัยของห่วงโซ่
คุณค่าฯ และวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือหาประเด็นที่ควรขับเคลื่อน 
การด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ดังนี้ 

หลักการหา 

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถด าเนินการหาประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการได้ในทุกปัจจัย แต่ควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการมารองรับเป็นล าดับแรก 

รู้ประเด็น 
ปัจจัยทีไ่ม่เคยมี

โครงการมารองรบั  

ปัจจัยทีม่โีครงการ
มารองรับน้อย  

ปัจจัยที่มีโครงการ
มารองรับมาก  

กรณีท่ี 1 

กรณีท่ี 2 

กรณีท่ี 3 

ควรมีการจัดท าโครงการฯ ก่อนปัจจัยอื่นที่เคยมี
โครงการมารองรับแล้ว 

หาประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) ได้อย่างแท้จริง เพ่ือจัดท า
โครงการฯ มารองรับปัจจัย 

วิเคราะห์ว่าโครงการภายใต้ปัจจัยท่ีผ่านมาส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

วิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของโครงการ 

วิเคราะห์ว่าโครงการภายใต้ปัจจัยที่ผ่านมาส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

ใช่ ขยายผลการด าเนินการ 

ไม่ใช่ หาประเด็นใหม่ที่ไม่ซ้ ากับประเด็น 
การขับเคลื่อนการด าเนินการที่ผ่านมา 

ใช่ ขยายผลการด าเนินการ 

ไม่ใช่ หาประเด็นใหม่ที่ไม่ซ้ ากับประเด็น 
การขับเคลื่อนการด าเนินการที่ผ่านมา 

การด าเนินการตามกรณี  
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ตัวอย่าง โครงการที่ซ้ าซ้อนที่สามารถค้นหาได้จากระบบ eMENSCR 

        หน่วยงานต้องวิเคราะห์โครงการที่บรรจุในแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน... 
และแผนอื่น ๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากอาจมีกรณีที่หน่วยงานไม่ได้น าเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 

• กรณีที่มี โครงการอยู่ ในแผนระดับที่  3 แต่ไม่ ได้มีการด าเนินการ /ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ  
หน่วยงานสามารถน ามาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นโครงการฯ ที่สมบูรณ์และส่งผลต่อการบรรลุ
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้  
• กรณีที่ไม่ปรากฏโครงการในแผนระดับที่ 3 แต่เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ หน่วยงานสามารถน าประเด็น
ดังกล่าวมาจัดท าเป็นโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์ 

หน่วยงานควรพิจารณาโครงการที่ผ่านมาในระบบ eMENSCR เพ่ือประเมินว่าโครงการฯ ที่จะจัดท ามี 
ความซ้ าซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ หากพบว่ามีความซ้ าซ้อนกัน หน่วยงานควรหารือ 
และบูรณาการร่วมกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและจัดท าโครงการฯ ในลักษณะที่ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ผ่านมา 

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

กรณีที่ปัจจัยโครงการมารองรับจ านวนมาก อาจสะท้อนความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมา  
3 

องค์ประกอบ 
วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

% ควาเหมือน ชื่อโครงการ 

95.28 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา... 

94.94 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ... 

92.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ... 

91.53 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร... 

89.32 โครงการพัฒนาองค์กร... 

ความซ้ าซ้อนของ
โครงการ/การด าเนินงาน 

• ชื่อโครงการ 
• วัตถุประสงค์ 
• เป้าหมาย (เชิงผลผลิต/ผลลัพธ์) 
• ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดหวัง 
• กลุ่มเป้าหมาย /ผู้ได้รับประโยชน์ 
• กิจกรรม/แนวทางการด าเนินการ 

พิจารณาจาก 

พิจารณาจาก 

• ชื่อโครงการ 

• วัตถุประสงค์ 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต 

• กลุ่มเป้าหมาย 

• พื้นที่การด าเนินการ 

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

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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 หน่วยงานสามารถเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของ 
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่า 
มีความเหมาะสมและจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ /การด าเนินงาน 
มารองรับ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงาน ช่องว่างการพัฒนา และความซ้ าซ้อนของโครงการ  
เพื่ อจัดท าโครงการ /การด า เนินงานที่ปิดช่องว่ าง เชิ งนโยบาย / 
การด า เนินการ รวมถึงยกระดับการพัฒนาของแต่ละเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ  
โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  

และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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ค าถามชวนคิด 

ร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ควรเป็นอย่างไรครับ 

        ร่างข้อเสนอโครงการฯ ต้องสามารถระบุความสอดคล้อง /เชื่อมโยงกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) รวมถึง
องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยเนื้อหาของโครงการฯ ต้องเป็น 
การด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 
ตัวชี้วัดที่วัดผลได้และสะท้อนเป้าหมาย กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ  
ได้อย่างเหมาะสมตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอโครงการฯ เป็นเพียงเค้าโครงเบื้องต้น 
เพื่อให้หน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพโครงการเบื้องต้น และสามารถ
กรอกร่างข้อเสนอโครงการฯ เข้าระบบ eMENSCR ตลอดจนน าเข้าข้อมูลโครงการฯ ในระบบอีกครั้ง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องและสะดวกขึ้นค่ะ 

ท าไมต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ มาประกอบการจัดท าโครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติครับ 

        เนื่องจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์  
และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มีหลักการทางวิชาการในการอ้างอิง  
รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงควรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดท าโครงการฯ ค่ะ 
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        หากพร้อมท าโครงการกันแล้ว เราไปดูร่างโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กันเลยค่ะ 

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 

หน่วยงานควรต้องจัดท าร่างข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามแบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ซึ่งเป็นเค้าโครงเบื้องต้น  
ให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการฯ และสามารถน า
ข้อมูลโครงการฯ เข้าระบบ eMENSCR ได้อย่างถูกต้องและสะดวกขึ้น 

• ความสอดคล้องของโครงการฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ความสอดคล้องต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

• ความสอดคล้องของโครงการฯ กับแผนแม่บทฯ และแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ และแผนระดับที ่3  
 ความสอดคล้องต่อเป้าหมายและประเด็นแผนแม่บทฯ (Y)  
 ความสอดคล้องต่อเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  
 ความสอดคล้องต่อแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1)  
 ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ และแผนระดับที ่3 (ถ้ามี) 

• ความสอดคล้องของโครงการฯ กับห่วงโซ่คุณค่าฯ (องค์ประกอบ/ปัจจัย) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ  
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ส่วนที่ 1 

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ระบุด้านยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ  
มีความสอดคล้อง 

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง
และส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ระบุชื่อประเด็นแผนแม่บทฯ (Y) ที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง
และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง 

ระบุความสอดคล้องของโครงการฯ กับ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ 

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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ระบุชื่อองค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) หลัก 
ที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง (จ าเป็นต้องระบุ) 

ระบุชื่อ องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) ที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้อง เพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ในหลัก 

• หลักการและเหตุผล 
• วัตถุประสงค์ 
• ผลผลิตและผลลัพธ์ 

เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X) ส่วนที่ 2 

• ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะเกิด 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน ์

ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดท าโครงการฯ ซ่ึงต้องสะท้อนจุดมุ่งหมาย 
ในการจัดท าโครงการฯ สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัด
และประเมินผลได้ โดยควรระบุ เป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด รวมท้ังจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย 
(วัตถุประสงค์มีได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ระบุสาเหตุและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการฯ โดยแสดงให้เห็น 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมีการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ หรืออื่น ๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)  

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต       

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  

ระบุผลที่จะได้จากการด าเนินโครงการฯ โดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 
โดยผลผลิตจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะเกิด
ของโครงการฯ เช่น โครงการผลิตวัคซีน จะได้ผลผลิต คือ วัคซีน 

ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมายเชิงผลผลิต ซ่ึงอาจเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้น
หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้ว และเป็นจุดหมายปลายทาง/ผลลัพธ์ 
สุดท้ายที่ต้องการให้บรรลุจากการด าเนินโครงการฯ เช่น ผลผลิต คือ วัคซีน 
จะได้ผลลัพธ์ คือ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ 

องค์ประกอบ 
จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการด าเนินโครงการฯ 
สิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจ านวนของสิ่งที่นับได้) และเชิงคุณภาพ  
(วัดในเชิงคุณค่าที่ เกิดขึ้น) พร้อมค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
ซ่ึงต้องสามารถชี้และวัดผลงาน/ความส าเร็จของงานได้ 

ระบุกลุ่มคนที่ ได้ รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ   
โดยระบุให้ชัดเจนว่าโครงการฯ นี้ท าเพ่ือใคร หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่มให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง 

ผลที่คาดว่าจะเกิด 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ระบุระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมต้นการด าเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จ 
โดยระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 

ระยะเวลาเริ่มต้น 
และสิ้นสุดโครงการ • รายละเอียดกิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 

• ระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ส่วนที่ 3 

• วงเงินงบประมาณ (ประมาณการงบประมาณทั้งหมดและแหล่งเงิน) 
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 

ระบุกิจกรรมและงบประมาณ โดยต้อง
สะท้อนความเป็นไปได้ในการส่งผล 
ต่อความส าเร็จของโครงการฯ ขั้นตอน
ของกิจกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกัน ตลอดจนงบประมาณ
ที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต้อ งมี ค วาม เหมา ะสมแล ะคุ้ ม ค่ า  
(อาจเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมา
ที่มี ลั กษณะคล้ ายกัน เ พ่ือประกอบ 
การพิจารณา) 

องค์ประกอบ 
จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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ตารางแนวนอน : 

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการฯ 

ตัวอย่าง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนา

คนแบบช้ีเป้า  
(Thai People Map 

and Analytics 
Platform :TPMAP)  
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ 
ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล 
ใ น ร ะ บ บ  TPMAP 
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
 

ระบบบริหารจัดการและ
การวิเคราะห์ข้อมูลการ
พั ฒ น า ค น แ บ บ ชี้ เ ป้ า 
(Thai People Map 
and Analytics 
Platform : TPMAP) 
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์   
 

ระบบบริหารจัดการและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการ
พั ฒ น า ค น แ บ บ ชี้ เ ป้ า 
(Thai People Map 
and Analytics 
Platform : TPMAP) 
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จ า ก ร ะ บ บ ข้ อ มู ล 
การพัฒนาคนแบบช้ีเป้า  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ
คณะกรรมการระดับชาติ อ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ( ค จ พ . )  
ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

ไ ท ย ที่ มี ปั ญ ห า ก า ร
พัฒนา ใน มิติ ต่ า ง  ๆ 
ของแต่ ล ะช่ ว ง วั ย มี
จ า น ว น ล ด ล ง  มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ดี ขึ้ น 
สามา รถ มีส่ วน ร่ วม 
ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประ เทศตาม
ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ช า ติ ไ ด้
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาระบบ TPMAP ให้เป็นระบบที่ มี
ฐานข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สมบูรณ์และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
ของประเทศไทยเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ในการ
สนับสนุนการตัดสิน ใจการวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการสั่งการ เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรต่ า ง  ๆ  รวมถึ งการจั ดสรร
งบประมาณได้ อย่ า งคุ้ ม ค่ า  โ ดยกา รน า
เ ท ค โ น โ ล ยี ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ( Artificial 
Intelligence : AI) 
มาใช้ในการสนับสนุนการประเมินสภาพปัญหา 
สถานการณ์/ต้นเหตุของปัญหา ช่องว่างของ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตามมิติของการ
พัฒนาที่มีความหลากหลายบนระบบ TPMAP 
และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานในทุกระดับ  
 

1. 

2. 

3. 

กรณีที่หน่วยงานจัดท ามากกว่า 1 โครงการ สามารถน า
รายละเอียดโครงการมาเปรียบเทียบได้ตามตารางตรวจสอบข้างต้นนี้ 
เพ่ือพิจารณาความซ้ าซ้อนของโครงการครับ 

หน่วยงานน าข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ/์ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา มาใส่ในตาราง เพื่อตรวจสอบ 

ตารางแนวตั้ง : 

ความสอดคล้องของโครงการเดียวกัน 

คว
าม

ซ้ า
ซ้อ

นข
อง

แต
่ละ

โค
รง

กา
ร 

หน่วยงานน าแต่ละโครงการฯ ที่หน่วยงานตนเองจัดท าขึ้นมาเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบว่า
รายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ของแต่ละโครงการมีความซ้ าซ้อนระหว่างกันหรือไม่ 

หน่วยงานน าโครงการฯ เดียวกันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ 
ของโครงการฯ มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

(1) ความสอดคล้องของแต่ละหัวข้อในโครงการฯ เดียวกัน  
(2) ความซ้ าซ้อนของแต่ละหัวข้อระหว่างโครงการฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง 

องค์ประกอบ 
จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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หน่วยงานสามารถศึกษา ค้นคว้า และท าความเข้าใจข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เพื่อประกอบการอ้างอิงการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการจัดท าโครงการฯ ได้ที่ ภาคผนวก ง. 
แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

        หากพร้อมท าโครงการกันแล้ว เราไปดูร่างโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กันเลยค่ะ 

การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 

หน่วยงานต้องศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการฯ ได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุ 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนสามารถส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

2. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล งานวิจัย ฐานข้อมูลสถิติ  
สถานการณ์ รายงาน มติคณะรัฐมนตรี ฐานข้อมูลทางกฎหมาย 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าป ี
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี  

4. รายงานผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

5. แผนระดับที่ 3 

6. ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) 

องค์ประกอบ 
จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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ข้อมูลเชิงประจักษ ์

ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 
เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบ 
พุ่งเป้า  โดยแก้ไขปัญหาให้
เสร็จส้ินในระดับอ าเภอ 
ภายใน 30 กันยายน 2565    
 

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน 

หน่วยงานจะต้องจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งข้อมูลงานวิจัย 
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการก าหนดรายละเอียดของ
โครงการฯ อาทิ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ 
สามารถน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยได้ให้ค าจ ากัดความของข้อมูลเชิงประจักษ์ไว้ ดังนี้ 

ค าจ ากัดความของข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 

คือ เอกสารทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา 
โดยหน่วยงานสามารถอ้างอิงได้ทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ  

สถานการณ์  
  

 ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ 

งานวิจัย 

ข้อมูลสถิติ  

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

คือ ตัวเลขท่ีใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงของเรื่องต่าง ๆ ท่ีต้องการศึกษา  
อาทิ ในปี 2561 ในระบบ TPMAP ได้มีการรวบรวมข้อมูลประชากรที่ได้รับการส ารวจ
ทั้งสิ้น 36,647,817 คน และพบคนจนในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น 1,336,145 คน   

คือ เหตุการณ์หรือสภาพท่ีก าลังเป็นไป อาทิ ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และความยากจนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้างโดยปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นท้าทายที่ควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน  
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีระบบ 
TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในการบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจนแบบช้ีเป้า  

อาทิ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ที่ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการช้ีเป้าการแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบพุ่งเป้า โดยแก้ไขปัญหาให้เสร็จส้ินในระดับอ าเภอ ภายใน 30 กันยายน 2565   

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน 

องค์ประกอบ 
จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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 หน่วยงานสามารถจัดท าร่ างข้อ เสนอโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการจัดท าโครงการฯ บนฐาน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งข้อมูลที่ระบุในร่างข้อเสนอโครงการฯ  
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานทราบว่าร่างข้อเสนอโครงการฯ มีคุณภาพ 
หรือต้องปรับปรงุตามแบบประเมินคุณภาพโครงการ  
(Self-checklist) เพื่อให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ 

และพร้อมเสนอเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ตามขั้นตอนต่อไป  

ประเมินคุณภาพและปรับปรุง 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ 

หากในแต่ละข้อได้คะแนนระดับพอใช้หรือปาน
กลางอาจส่งผลให้ไม่ผ่านการประเมินเป็นโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องปรับแก้รายละเอียดโครงการฯ 
ให้อยู่ระดับคะแนนดีมากเพ่ือเพ่ิมแนวโน้มในการผ่าน
การประเมินมากขึ้น 

หน่วยงานทราบว่าร่างข้อเสนอโครงการฯ มีคุณภาพ 
หรือต้องปรับปรงุตามแบบประเมินโครงการ  

เพื่อให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ 
และพร้อมเสนอเป็นโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามขั้นตอนต่อไป 

ประเมินและปรับปรุง 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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เพื่อให้หน่วยงานทราบคุณภาพโครงการฯ ของตนเองว่าจะสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้หรือไม่ หรือจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสาระส าคัญของร่างข้อเสนอโครงการฯ หรือไม่ ก่อนการจัด ส่งร่างข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว  
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องประเมิน 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ ของตนเองตามแบบประเมินโครงการเบื้องต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานเบื้องต้นท่ีใช้ประกอบการจัดท าโครงการฯ  
โดยประยุกต์มาจากหลักการในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ดังกล่าว เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ค่ะ 

หากพร้อมแล้ว ไปศึกษาแบบประเมินคุณภาพโครงการเบื้องต้น (Self-Checklist) 
เพื่อประกอบการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
กันเลยค่ะ 

ค าถามชวนคิด 

ท าไมหน่วยงานจ าเป็นต้องประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการเบ้ืองต้นครับ 

หน่วยงานจะต้องพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการเบื้องต้นอย่างละเอียดเป็นรายข้อ  
หากหน่วยงานพบว่า ยังคงมีรายละเอียดใดในร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่ยังไม่เป็นไปตามแบบประเมินฯ หน่วยงานต้องด าเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดของร่างข้อเสนอโครงการฯ ในส่วนดังกล่าว เพื่อให้ได้โครงการฯ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแบบประเมินฯ ค่ะ 

แล้วหน่วยงานต้องประเมินของร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการเบื้องต้น อย่างไรครับ 

เมื่อหน่วยงานประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมินโครงการเบื้องต้น ครบทุกข้อแล้ว หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการกับร่างข้อเสนอโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หน่วยงานต้องปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบประเมิน
โครงการเบื้องต้นเพื่อพร้อมเสนอเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกระบวนการต่อไป 

กรณีท่ี 2 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนรวมอยู่ในระดับน้อยหรือปานกลาง หน่วยงานต้องปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ดังกล่าวให้มีคะแนนรวมดีขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นไปได้ในการผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการฯ 

กรณีที่ 3 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และคะแนนรวมอยู่ในระดับดีหรือดีมาก หน่วยงานจัดส่งร่างข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว อาจได้รับหรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการ /การด าเนินงาน ขึ้นอยู่กับ 
การพิจารณาของส านักงบประมาณ เนื่องจากแบบประเมินโครงการเบื้องต้น เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น 

หากหน่วยงานประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการเบ้ืองต้น ครบทุกข้อแล้ว 
หน่วยงานต้องด าเนินการกับร่างข้อเสนอโครงการฯ อย่างไรต่อไปครับ 

• การประเมินตามแบบประเมินฯ เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น 
ที่จะท าให้มีแนวโน้มผ่านเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ 

• หากหน่วยงานท าตามแบบประเมินฯ ผ่าน แต่ได้คะแนนรวมไม่
ดีหรือแค่พอผ่านเกณฑ์ หน่วยงานยังคงจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าวให้มีคะแนนดียิ่งขึ้น เพื่อ
ยกระดับแนวโน้มให้สามารถผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
โครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ ได้มากยิ่งข้ึน 

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย สศช. ได้เสนอ
แนวทาง 
การขับเคลื่อน 4 แนวทาง ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
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หลักเกณฑก์ารให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ  

หลักเกณฑ์การให้คะแนนได้มีการปรับปรุงเพ่ือให้มี รายละเอียดชัดเจน และสามารถ
ขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

•ปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์ข้อ 3 4 และ 6 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
•ยุบรวมข้อ 2 และ 8 ให้เป็นข้อเดียวกัน เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน 
•ปรับคะแนนจากเดิมที่เป็น 0 และ 1 คะแนน ให้เป็นแบบ 0 – 5 คะแนน และจ าแนกรายละเอียดตามความเหมาะสม 

 

ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เก่าและหลักเกณฑ์ใหม่ 

ประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ) 1 

เพิ่มข้อ9ของchecklist 
 หน่วยงานต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ

เทียบกับกิจกรรมการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับ
ของโครงการ 

  หน่วยงานต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดท า
โ ค ร งการ /การด า เนิ น งานตามยุทธศาสตร์ ชาติ     
 เพื่อเป็นการประเมินโครงการในระบบ 

ประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ 

แบบประเมินคุณภาพโครงการ ประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลัก
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ที่เลือกมา  

(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

แผนแม่บทฯและยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ตามหลักการ XYZ 

ความจ าเป็นต้องมี
หรือไม่มีโครงการนี้  

โครงการเป็นการจัดท า
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เช่น ข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ 

(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการมีวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และ

กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจน  
สามารถส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการ
ด าเนินงานและกิจกรรม
ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย  

และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัด 
ที่สามารถสะท้อน 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

ของโครงการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการจัดต้ังกองทุน 
และคณะกรรมการ/การจัดต้ัง

หน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน/ 
การจัดซ้ือครุภัณฑ์หรือไม่ 

หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นโครงการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์/

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างอาคารสถานที่

ของหน่วยงาน 

หากในแ ต่ละข้ อ ไ ด้ ค ะแนน ระ ดับน้ อยถึ ง 
ปานกลาง อาจส่งผลให้ไม่ผ่านการประเมินเป็นโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ดั ง นั้ น  หน่ ว ย ง านจึ ง ต้ อ ง ป รับแก้ ร า ยล ะ เ อี ย ด 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้อยู่ระดับคะแนนดีมาก เพ่ือให้
มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการผ่านเกณฑ์ประเมินให้
เป็นโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

ปรับ ปรับ ปรับ ปรับ 

ปรับ ปรับ ปรับ ปรับ 

งบประมาณ
เทียบกับ 

กิจกรรมการ
ด าเนินการ 

และประโยชน ์
ที่จะได้รับของ

โครงการมีความ
เหมาะสม 

ปรับ 

หมายเหตุ 

ร่างข้อเสนอโครงการฯ  ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  

1 2 4 

5 

3 

8 6 7 
9 

องค์ประกอบ ศึกษาแนวทาง หลักการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ 

แบบประเมินโครงการเบื้องต้น 

 แบบประเมินโครงการเบื้องต้น เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น เพ่ือให้
หน่ วย ง าน ใช้ ป ระ เมิ นแล ะป รับป รุ ง ร่ า ง ข้ อ เ สนอ โครงการฯ 
ของตนเอง โดยประยุกต์มาจากหลักการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ 
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  

 หน่วยงานต้องพิจารณาความพร้อมของโครงการฯ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการในปีนั้น ๆ  
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แบบฟอร์มประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

แบบฟอร์มประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่
เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ

ยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ) 

โครงการไม่เป็น 
การจัดต้ังกองทุนฯ/หน่วยงาน/คณะกรรมการต่าง ๆ 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้  
(พิจารณาจากเอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการใน 

ระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ) 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ/ข้อเท็จจริงรองรับ  
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ทั้งนี้ รายละเอียดและตัวอย่างประกอบการจัดท าโครงการ พร้อมหลักการให้คะแนน 
สามารถดูได้ในหัวข้อถัดไปนะครับ 

     แบบฟอร์มการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นี้  เป็นเพียงแค่ 
เค้าโครงเบื้องต้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ และสามารถ
กรอกข้อมูลโครงการฯ เข้าระบบ eMENSCR ได้อย่างถูกต้องและสะดวกขึ้น 

แบบฟอร์มประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

การพิจารณาข้อมูลโครงการเพ่ือใช้ในการประเมินโครงการ 

การพิจารณาข้อมูลโครงการฯ เพื่อใช้ในการประเมินรา่งข้อเสนอโครงการฯ  

1 
ประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ 

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 าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

3 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ รั บประโยช น์ 
เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

4 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการน้ี  

2 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและ
กิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และ
ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวั ตถุประสงค์ของโครงการ 
อย่างแท้จริง 

5 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6 

การพิจารณาข้อมูลโครงการฯ เพ่ือใช้ในการประเมินโครงการฯ 

เกณฑ์ข้อ      -      ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ  1 7 

โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น ก า ร จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น แ ล ะ
คณะกรรมการ /การจั ดตั้ ง ห น่วย งาน / 
การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร
ส า นั ก ง าน /กา รจั ดซื้ อ ครุ ภัณฑ์ ห รื อ ไ ม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

งบประมาณ เที ยบกั บกิ จกร รม 
การด าเนินการและประโยชน์ที่จะ
ได้รับของโครงการมีความเหมาะสม 

8 
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ตอบโจทย์เป้าหมายอย่างน้อย 1 เป้าต่อ 1 เป้าหมายแผนย่อย 
และแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานจะต้องด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
ร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการ ในเบื้องต้นเพื่อปรับแก้
รายละเอียดร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปได้ในการผ่าน
เกณฑ์การประเมิน รวมถึงพิจารณาความพร้อมในการด าเนินโครงการฯ เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในปีนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ เพื่อให้ได้ร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่มีคุณภาพ พร้อมเสนอ
เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
กระบวนการต่อไป 

หน่วยงานทราบว่าร่างข้อเสนอโครงการฯ 
มีคุณภาพ 
หรือต้องปรับปรุงตามแบบประเมิน
คุณภาพโครงการ  
(Self-checklist) เพื่อให้เป็นโครงการที่มี
คุณภาพ 
และพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดล าดับ
ความส าคัญ 
ของ สศช. ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 
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การเลือกองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031  

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา  
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 

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

โครงการส่งผลต่อองค์ประกอบ 
และปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามหลักการ XYZ 

ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่ส่งผล 

0 

เงื่อนไข 

คะแนน 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ ของกระบวนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี หากได้ 0 คะแนน ในข้อน้ี ร่างข้อเสนอโครงการฯ จะไม่ผ่านไปสู่การประเมินตามหลักเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ 

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031 ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

รายละเอียดของโครงการส่งผลต่อ
ปัจจัยและองค์ประกอบหลักที่เลือกมา 

รายละเอียดของโครงการไม่ส่งผลต่อ
ปัจจัยและองค์ประกอบหลักที่เลือกมา 

คะแนน 
0 

คะแนน 
1 

หลักเกณฑ์การประเมิน 
โครงการฯ  1 

1 

• โครงการจะต้องส่งผลต่อองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จึงจะได้ 1 คะแนน  
• หากโครงการไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะได้ 0 คะแนน  
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คะแนน 0 

หน่วยงานวิเคราะห์ช่องว่างของการพัฒนาในปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าฯ และวิเคราะห์ 
ความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาตามขั้นตอนการจัดท าโครงการฯ ในหน้า 61 

 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้

ขั้นตอนการประเมิน ร่างข้อเสนอโครงการฯ  

 โครงการสอดคล้องกับปัจจัย และประเด็นที่จ าเป็นต้องมีโครงการรองรับในปีงบประมาณนั้นๆ 
 โครงการปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) 

 
 

 โครงการไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้ปัจจัยเดียวกัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึง 
ร่างข้อเสนอโครงการฯ ในปีปัจจุบัน 

 โครงการเป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 
 โครงการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ 

เงื่อนไขในการประเมิน  

การปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) คือ โครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลให้สถานะ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ดีขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 

2 

โครงการไม่มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข 

คะแนน 1 

คะแนน 5 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

คะแนน 4 

คะแนน 5 

โครงการมีความสอดคล้องจ านวน     เงื่อนไข 

โครงการมีความสอดคล้องจ านวน    เงื่อนไข 

โครงการมีความสอดคล้องจ านวน    เงื่อนไข 

โครงการมีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข 

โครงการมีความสอดคล้องจ านวน    เงื่อนไข 

4 

3 

2 

1 
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ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  

คะแนน 1 

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  
โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย: 13031 ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องชี้ว่า F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการในปี 2567  
จากสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ 
 ของเป้าหมาย 130301 พบว่าปัจจัย  F0103 ไม่มีโครงการรองรับ  

ข้อเสนอแนะภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031 จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 

ข้อมูลสถิติ งานวิจัย สถานการณ์ต่างๆ  

ต้องมีการจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ  

V01 ระบบสุขภาพ 

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

0 โครงการ 

 F0101 มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
 F0102 ระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้อง

   กับความต้องการ 
 F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031  

5 โครงการ 

3 โครงการ 

 130301  

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ภายใต้ปัจจัย F0103 
ของเป้าหมาย13031 ไม่มีโครงการเพ่ือผลิตวัคซีน
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ในปีงบประมาณนั้น ๆ ภายใต้เป้าหมาย 130301  
ไม่มีร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
วัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

หน่วยงาน A เจ้ าของร่างข้อเสนอ
โครงการฯ มีภารกิจในการสนับสนุน/
ด าเนินการวิจัย การพัฒนา การผลิต 
และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ ทั้งในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน  

การผลิตวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เองในประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิต
วัคซีนในภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)  

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

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

(ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

 โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและประเด็นที่จ าเป็นต้องมีโครงการ
รองรับในปีงบประมาณนั้นๆ 

 โครงการไม่ ซ้ า ซ้อนกับโครงการภายใต้ปัจจั ย เ ดียวกันใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงร่างข้อเสนอโครงการฯ ในปีปัจจุบัน 
 

 โครงการปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) 

 โครงการเป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 

 โครงการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ 

เงื่อนไขในการประเมิน  

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้2 

โครงการไม่มีความซ้ าซ้อน ภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 

สอดคล้องกับปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการรองรบั 

โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 ส าหรับพ้ืนที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร
สอดคล้องกับปัจจัย F0103 และสามารถส่ งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031 ดีขึ้น 

ปิดช่องว่างการพัฒนา 

สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ 
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คะแนน 1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ  
แต่เป็นเพียงน าข้อมูลมาประกอบกันเท่านั้น ไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
หลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและ
ผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการแต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล  
และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล  
มีความเชื่อมโยงกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ  
แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วน โครงการจัดท าขึ้นจากหลักการและเหตุผล
มีการวิ เคราะห์ประมวลผลข้ อมู ล  และมี ความ เชื่ อม โยงกับ เป้ าหมาย 
การจัดท าโครงการที่มีความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ไม่มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ไม่มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ  
คะแนน 
0 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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การอ้างอิงหลักฐาน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล 
เพื่อน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หลักการเหตุและผล

ของการจัดท าโครงการ 

ความชัดเจนของ 
การจัดท าโครงการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 

องค์ประกอบ 

5 

4 
3 

2 

1 

0 

ตางรางเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 
3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ตัวอย่างโครงการ  

การอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตแุละผลของการจัดท าโครงการ 

การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ 

จากข้อมูลสถิติที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือลดอัตราการติดเชื้อและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคจึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการป้องกัน
หลักที่ส าคัญ คือ การมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจาก
ไวรัสโคโรนา ซึ่งกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2563 ถึง 9 พฤษภาคม 2565 
ของผู้ป่วยในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 2,107,903 คน และผู้เสียชีวิตจ านวน 7,445 คน 
ในขณะที่มีป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 2,048,744 คน 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทางออกและวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติด
เชื้อและการเสียชีวิต ซึ่งหากประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีจ านวนเพียงพอเพื่อให้
ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่างทั่วถึง จะส่งผลให้ประชาชนมีภูมิต้านทานแก่
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ รวมถึงการด าเนินชีวิตของประชาชน
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้รอดพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

ประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เอง จะสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ
และการเสียชีวิตให้แก่ประชาชน และยังท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและ 
มีจ านวนเพียงพอ สอดคล้องตามนโยบายของ ศบค. รวมถึงยังช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการน าเข้า
วัคซีนจากต่างประเทศได้   

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

ค าอธิบายเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 3 
ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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4 

คะแนน 
0 โครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 

หรือมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน   

 กรณีมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบ
เท่านั้น แต่มีความชัดเจน หรือสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน 

 กรณีมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วน แต่ไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันและไม่มีความชัดเจน 
หรือสอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน   

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง  

1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน หรือมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  
2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน   

 กรณีมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 
2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน 

 กรณีมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  
3 องค์ประกอบแต่มีความไม่ชัดเจน 

คะแนน 
3 

โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  
2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน คะแนน 

4 

โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  
3 องค์ประกอบอย่างชัดเจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

คะแนน 
5 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 4 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความสอดคล้อง 
ขององค์ประกอบ 

(จ านวนองค์ประกอบ) 

ความชัดเจนขององค์ประกอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับประโยชน์ ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 3 

4 2 

3 
3 

2 

2 
2 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

เงื่อนไข 

คะแนน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 4 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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ความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับประโยชน์ 

ความสอดคล้องขององค์ประกอบ 

ความชัดเจนขององค์ประกอบ 

ทุกองค์ประกอบต้องมีความชัดเจน 

มีความสอดคล้องเพียง 1 คู ่

มีความสอดคล้อง 2 คู่ 

มีความสอดคล้อง 3 คู ่

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับประโยชน์ 

หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะถือว่าไม่ครบ 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 4 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมไม่ระบุขั้นตอน ขาดความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน (0 คะแนน) 

มีการระบุแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่เป็นขั้นเป็นตอน แต่ขาดความชัดเจน  
ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน (1 คะแนน) 

มีการระบุแผนการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างเป็นข้ันเป็นตอน มีความชัดเจน  
แต่ขั้นตอนกับระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน (2 คะแนน) 

มีการระบุแผนการด าเนินงานและกิจกรรมเป็นล าดับข้ันตอน มีความชัดเจน  
สอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินโครงการ (3 คะแนน) 

มีการระบุแผนการด าเนินงานและกิจกรรมเป็นล าดับข้ันตอน สอดคล้องกับระยะเวลา
ด าเนินโครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน (4 คะแนน) 

มีการระบุแผนการด าเนินงานและกิจกรรมเป็นล าดบัขั้นตอน สอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินโครงการ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ของโครงการ (5 คะแนน) 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมไม่ระบุขั้นตอน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ในการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน แต่ขาด
ความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน 
แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ 

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ  

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการ
บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 5 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการ
บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

กิจกรรมเป็นขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความเป็นไปได้ 
ในการด าเนินการ 

สอดคล้องกับ
รายละเอียดโครงการ 

ระบุกิจกรรมอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

กิจกรรมและระยะเวลาต้อง
สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่ง
กันและกัน 

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการต้องเป็น
ผลที่ ให้ เกิดตามวัตถุประสงค์ 
Output และ Outcome 

ด าเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กิจ
กร

รม
เป

็นข
ั้นต

อน
แล

ะชั
ดเ

จน
 

กิจกรรม + ระยะเวลา สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด
ของ เ ช้ื อ โค วิ ด -19  ใ ห้ปร ะชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึง 

วัตถุประสงค์ 

ลดความรุนแรงของอาการและ 
ลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน
จากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 

ผลลัพธ์ 

วัคซีนท่ีได้มาตรฐานผ่านการ
รับรองโดยองค์การอนามัยโลก 

ผลผลิต 

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการ
บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 5 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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โครงการไม่มีการระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือ มีการระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สามารถสะท้อน
ความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย 

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีการระบุค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน  

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แต่มีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน  

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้
เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการ
และมีการระบุค่าเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจน  

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดแต่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการ
ได้เพียงบางส่วน และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย หรือมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย 

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการ
ได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

หมายเหตุ : การสะท้อนเป้าหมายได้เพียงบางส่วน หมายถึงการสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ยังไม่ครอบคลุม ผลผลิต หรือ ผลลัพธ ์
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 6 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย Y1) 

ไม่ม ี มี ไม่มี มี 

สะท้อน
ความส าเร็จต่อ

เป้าหมาย 

สะท้อนความส าเร็จ
ต่อเป้าหมายเพียง

บางส่วน 

ไม่สามารถสะท้อน
ความส าเร็จต่อ

เป้าหมาย 

ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

เงื่อนไข 

คะแนน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 6 
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กรณี 

ผลผลิต : วัคซีนที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก 
ผลลัพธ์ : ลดความรุนแรงของอาการและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

คะแนน 
0 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ได้ก าหนดตัวชี้วัด 
คือ อัตราการได้รับวัคซีนของประชากรตามนโยบายของ ศบค. (เฉลี่ยร้อยละ)  

ตัวช้ีวัดต้องสามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมาย (ผลผลิต และผลลัพธ์) 

ตัวชี้วัดสะท้อน
ความส าเร็จต่อเป้าหมาย  

ผลผลิต : วัคซีนที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก 
ผลลัพธ์ : ประชาชนเข้าใจในการดูแลตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19 

ตัวชี้วัดสะท้อนความส าเร็จ 
ต่อเป้าหมายได้เพียงบางส่วน  

ตัวชี้วัดไม่สะท้อน 
ผลลัพธ์ 

กรณี 

ค่าเป้าหมาย 

ชัดเจน 

กรณีค่าเป้าหมาย 

ไม่ชัดเจน ประชาชนได้รับวัคซีนจ านวนมาก 

กรณีค่าเป้าหมาย 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 6 

กรณี 

ผลผลิต : รายงานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 
ผลลัพธ์ : ประชาชนเข้าใจในการดูแลตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19 

ตัวชี้วัดไม่สะท้อน 
ความส าเร็จต่อเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดไม่สะท้อน
ความส าเร็จของเป้าหมาย 

กรณี 

ค่าเป้าหมายชัดเจน 

กรณี 

ค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

ประชากรได้รับวัคซีนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70% ตามนโยบายของ ศบค. 

ประชาชนได้รับวัคซีนจ านวนมาก 
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NO 

เป็นโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ  

โครงการไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการไม่ได้เป็นไปเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ์/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ  

หากเป็นโครงการดังกล่าว จะต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

NO 0 คะแนน 1 คะแนน 

จากตัวอย่าง หากโครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่  
และไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้อง จะถือว่าไม่ถูกต้องครับ 

คะแนน 
1 

 

โครงการทั้งโครงการไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนฯ/หน่วยงาน/คณะกรรมการต่างๆ  
 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

คะแนน 

เงื่อนไข 

เป็นทั้งหมด 
และไมส่่งผล 
ต่อเป้าหมาย 

เป็นทั้งหมด 
แต่ส่งผลต่อ
เป้าหมาย 

เป็นบางส่วน 
แต่ส่งผลต่อ
เป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 61 – 100  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

การจัดตั้งกองทุน 
และคณะกรรมการ* การจัดตั้งหน่วยงาน* 

การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน 

1.25 

1 

0.75 

0.5 

0.25 

0 

รวม 

คะแนน
ที่ได้ 

เป็น และไม่ส่งผลต่อ
เป้าหมาย 

เป็น โดยมีความซ้ าซ้อน 
กับหน่วยงานอื่น ๆ / 

ไม่มีการยุบหน่วยงานเดิม  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น โดยไม่มีความซ้ าซ้อน 
กับหน่วยงานอื่น ๆ/  

มีการยุบหน่วยงานเดิม  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

 

การจัดซื้อครุภัณฑ ์

เป็น และไม่ส่งผล 
ต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 61 - 100  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น และไม่ส่งผล 
ต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

ไม่เป็นการจัดตั้ง
กองทุนและ

คณะกรรมการ  
ไม่เป็นการจัดตั้ง

หน่วยงาน  
ไม่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 

ก่อสร้างอาคารส านักงาน  ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

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 
ทั้งนี้ ระดับคะแนนของแต่ละเง่ือนไข จะมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีระยะห่างกันระดับละ 0.25 คะแนน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

7 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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NO 

เป็นโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ  

โครงการไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการไม่ได้เป็นไปเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ์/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ  

หากเป็นโครงการดังกล่าว จะต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

NO 0 คะแนน 1 คะแนน 

จากตัวอย่าง หากโครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่  
และไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีเกี่ยวข้อง จะถือว่าไม่ถูกต้องครับ 

คะแนน 
1 

 

โครงการทั้งโครงการไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนฯ/หน่วยงาน/คณะกรรมการต่างๆ  
 

คะแนน 

เงื่อนไข 

เป็นทั้งหมด 
และไม่ส่งผล 
ต่อเป้าหมาย 

เป็นทั้งหมด 
แต่ส่งผลต่อ
เป้าหมาย 

เป็นบางส่วน 
แต่ส่งผลต่อ
เป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 61 – 100  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

การจัดตั้งกองทุน 
และคณะกรรมการ* การจัดตั้งหน่วยงาน* 

การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน 

1.25 

1 

0.75 

0.5 

0.25 

0 

รวม 

คะแนน
ที่ได้ 

เป็น และไม่ส่งผล
ต่อเป้าหมาย 

เป็น โดยมีความซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น ๆ / 

ไม่มีการยุบหน่วยงานเดิม  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น โดยไม่มีความซ้ าซ้อน 
กับหน่วยงานอื่น ๆ/  

มีการยุบหน่วยงานเดิม  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เป็น และไมส่่งผล 
ต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 61 - 100  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น และไมส่่งผล 
ต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10  
ของงบประมาณทั้งหมด  
แต่ส่งผลต่อเป้าหมาย 

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม 

โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และการซ่อมแซมอาคารส านักงาน 
โดยไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานและการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

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 

ไม่เป็นการจัดตั้ง
กองทุนและ

คณะกรรมการ  
ไม่เป็นการจัดตั้ง

หน่วยงาน  
ไม่เป็นการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงาน  

ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ ์

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

7 

ตัวอย่าง 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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หน่วยงานต้องจัดท าโครงการ /การด าเนินงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  
เมื่อเทียบกับกิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากสรุปหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

วงเงินงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังก าหนด 

โครงการมีความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูล 
ในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
แบบโครงสร้างทางวิศวกรรม 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ความพร้อมจากค าของประมาณในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ 
รวมทั้ง ความเห็นชอบของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอ่ืน ๆ 
รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน และการพิจารณาเพื่อชะลอจัดตั้งงบประมาณอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19   

การพิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจ
การด าเนินงานที่อาจซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน 

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ 
มีความเหมาะสม 8 

ขั้นตอนการประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ  
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วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ 
ในระบบ eMENSCR 

หมายเหตุ : หน่วยงานน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการจัดล าดับความส าคัญต่อไป 
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การน าเข้าข้อมูล 

1. เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ” 

2. เลือกปุ่ม “ข้อเสนอโครงการ
ปีงบประมาณ 25xx” เพื่อน าเข้า
ข้อเสนอโครงการฯ เข้าสู่ระบบ 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ระดับกองหรือเทียบเท่า ท าการเข้าสู่ระบบ eMENSCR  
ด้วย Username และ Password ของหน่วยงานระดับกองหรือ เทียบเท่ า  
เพื่อเข้ามายังหน้าแรกของระบบ 
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2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผน
ระดับ 1 จะถูกเชื่อมโยงผ่าน “แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น กรุณา
เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านล่าง 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ระบุความเชื่อมโยงของแผน 

หน่วยงานสามารถเลือกความสอดคล้องของแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ หรือแผนระดับที่ 3 
หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ถ้ามี) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้มีการ
ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

2. คลิก “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเลือกความสอดคล้อง โดยเมื่อเลือก 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ระบบจะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติให้โดยอัตโนมัติ 

ชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

2. คลิก “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 
เพื่อเลือกความสอดคล้อง โดยจะเชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีความเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : 

13 
หน่วยงานสามารถเลือกความสอดคล้องของแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ หรือแผนระดับที่ 3 หรือเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) (ถ้ามี) ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างโครงการและเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 ซ่ึงแสดงข้อมูลในระบบ eMENSCR ระหว่างการน าเข้าโครงการ  
ทาง สศช. จะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ในเดือนตุลาคม 2565 ต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอโครงการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ขอให้เลือกหมุดหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 เฉพาะกรณีเป็นโครงการ/การด าเนินการที่มีความสอดคล้อง (โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คาดว่าจะมี
ประกาศบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2565) รวมถึงนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (ถ้ามี) 

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

หน่วยงานจ าเป็นต้องเลือกความสอดคล้องกับ "แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ" อย่างน้อย 1 ประเด็น 
แผนแม่บทฯ และสามารถเลือกความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง และแผนระดับที่ 3 (ถ้ามี)  

เมื่อหน่วยงานเลือกความสอดคล้องในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง
เป้าหมายย่อย (Targets) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอัตโนมัติ ซ่ึงหน่วยงานสามารถ
เลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายย่อย (Targets) ที่เกี่ยวข้องได้ (ถ้ามี) 

ส าหรับข้อเสนอโครงการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ขอให้เลือกหมุดหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 เฉพาะกรณีเป็นโครงการ/การด าเนินการที่มีความสอดคล้อง (โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คาดว่าจะมี
ประกาศบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.65) 
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เลือกความสอดคล้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ แผนย่อย เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
องค์ประกอบ/ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย และเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เมื่อเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องแล้ว ระบบจะเชื่อมโยง
ไปยังแผนย่อย เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) องค์ประกอบ/ปัจจัยภายใต้ห่วง
โซ่คุณค่าฯ แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามล าดับโดยอัตโนมัติ 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ใส่ แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนยอ่ย เป้าหมาย
แผนยอ่ย ตามท่ีไดเ้ลือกไวใ้หส้อดคลอ้งกบัโครงการ 

ระบุความสอดคล้องของแผนแม่บทฯ และห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (FVCT) 

เลือก “องค์ประกอบ” 
เลือก “ปัจจัย” 

ในส่วนของการเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ผู้ใช้งานจะต้องเลือก
ว่าข้อเสนอโครงการฯ อยู่ภายใต้ “องค์ประกอบ” และ “ปัจจัย” ใด ของห่วงโซ่คุณค่าฯ 
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หน่วยงานของรัฐยังไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ 
โดยให้กรอกข้อมูลเมื่อโครงการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 

อธิบายความสอดคล้องของโครงการฯ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ว่ามีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ระบุความสอดคล้องโครงการฯ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
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เลือกว่าข้อมูลที่น าเข้าในระบบฯ มีลักษณะ
เป็น “โครงการ” หรือ “การด าเนินงาน” 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1.1  ใส่ชื่ อแผนงาน กรณี โครงการ / 

การด าเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน 
1.2 กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ

ใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้าม)ี 

เลือกลักษณะว่า เป็นโครงการ / 
การด าเนินงานที่ ใช้งบประมาณ  
หรือ ไม่ใช้งบประมาณ 

เลือกวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง/
จั ดจ้ า ง  หากด า เนินการทั้ ง  2  วิ ธี  
ให้เลือกทั้งสองตัวเลือก 

กรอกรายละเอี ยด
ข้อมูลผู้อ านวยการ
กองหรือ เทียบเท่ า 
และ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี
ความรู้ความสามารถ 
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
โครงการเป็นอย่างดี 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ระบุข้อมูลทั่วไป 

1 
2 

3 

1 2 

3 

4 
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1. กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน  
ลงในช่องที่ก าหนด 

2. ระบุพื้นที่ด าเนินโครงการ  
 (ในกรณีที่เป็นโครงการ

เชิงพื้นที่) โดยการค้นหา
พื้นที่ในช่อง “ค้นหา” 

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่  
ในกรณีที่ด าเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่  
หรือ ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ระบุรายละเอียดโครงการฯ 
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1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย “+” 
 ถ้าหากมีกิจกรรมย่อย ก็สามารถคลิกเครื่องหมาย 

“+” ภายใต้กิจกรรมหลักเพิ่มเติมได้ 

2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะสอดคล้องกับ
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณ 

3. คลิกเพื่อแก้ไข / ลบกิจกรรม 4. เลื่อน / ย่อ / ขยาย แถบสีฟ้า เพื่อก าหนด 
กรอบระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ) 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ระบุกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 

1 
2 

3 4 
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1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่าน
หน่วยงานอื่น และระบุชื่อหน่วยงานนั้น 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงาน
เองตามวงเงินโครงการ 

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จากในประเทศ
หรือต่างประเทศตามวงเงินโครงการ 

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของในรายไตรมาส 

วิธีการน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR 

ระบุแผนการใช้งบประมาณ 

1 

4 

5 

3 

2 

6 

หมายเหตุ : การน าเข้าโครงการฯ จะต้องผ่านการอนุมัติโดยหัวหน้าสว่นราชการ (M7) แล้วเท่านั้น 

5. กรอกข้อมูลงบประมาณที่วงเงิน
โครงการมาจากแหล่ งอื่น  เช่น  
เงินบริจาค เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ต่อไปนี้ทุกโครงการจะตอ้งส่งผลตอ่การบรรลผุลลพัธ์ 
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ภาคผนวก ก. แผนผังความเชื่อมโยงของโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติกับแผน 3 ระดับ 
 

 โครงการที่ไม่ส่งผลต่อการบรรลุ Y1 และไม่ได้เป็นโครงการขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ  
จะต้องเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุ Y1 

แผนระดับ 2 หรือ “Y” ประกอบด้วย 4 แผน 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนระดับ 2 แต่ละแผน
กับแผนระดับ 1 วงนอกสุดเป็นประเด็นแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงไปสู่ 
ตัวชี้วัดเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท 
หรือ “Y2” และเชื่อมไป ตัวชี้วัดเป้าหมายใน
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บท หรือ “Y1”  

ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงไปสู่ Y2 

ความเชื่อมโยงระหว่าง Y2 เชื่อมไป Y1 ตามการ
จัดกลุ่มแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้าน  

แผนระดับ 1 หรือ “Z” ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  

แผนระดับ 2 หรือ “Y” ประกอบด้วย 4 
แผน 

ความเช่ือมโยงระหว่างแผนระดับ 2 แต่ละ
แผนกับแผนระดับ 1 วงนอกสุดเ ป็น
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เช่ือมโยงไปสู่ ตัวช้ีวัดเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บท หรือ “Y2” และเช่ือม
ไป ตัวช้ีวัดเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บท หรือ “Y1”  

ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เช่ือมโยงไปสู่ Y2 

ความเช่ือมโยงระหว่าง Y2 เช่ือมไป Y1 
ตามการจัดกลุ่มแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน  

Y1 

Y2 

หน่วยงานของรัฐ จัดท าโครงการ (X) ที่
เป็นโครงการส าคัญและส่งผลต่อการบรรลุ 
Y1 ผ่านแผนระดับ 3   

ทุกโครงการ (X) ต้องเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุ Y1 
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ภาคผนวก ข. Timeline การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

⇲  สศช .  เสนอโครงการเพื่อขับ เคลื่ อนการบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ ์

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

⇲  หน่วยงานจัดท าและน าเข้าข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการอนุมัติ (M7) ในระบบ eMENSCR 
⇲  หน่วยงานเจ้ าภาพฯ (จ .1 จ .2 และ จ .3) สศช .  และส านักงบประมาณพิจารณา 

ให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR และจัดล าดับความส าคัญตามกระบวนการ
ทางสถิติ 

⇲  สศช. เผยแพรร่ายชื่อข้อเสนอโครงการฯ บนเว็บไซต์ NSCR   

กรกฎาคม – สิงหาคม – กันยายน  

⇲ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ที่  สศช .  ได้ เผยแพร่ 
     บนเ ว็บไซต์  NSCR ในการ วิ เคราะห์ความครอบคลุมของหน่วยงานและช่อง ว่าง 
     เชิงนโยบาย/การด าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน 
     การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พฤษภาคม - มิถุนายน 

มีนาคม – เมษายน 
⇲  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และ

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ จ.3 
⇲  หน่วยงานเจ้าภาพฯ จ.3 ส่งผลการทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
      มายัง สศช.  
⇲   สศช .  เ ผ ยแพร่ บน เ ว็บ ไซต์  NSCR เ พื่ อ ใ ห้ หน่ ว ย ง านรั บ ทราบแล ะพิ จ า รณา 
      ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ช่วงที่ 
5 

หมายเหตุ : ห้วงเวลาเบื้องต้นของแต่ละปีงบประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม 

⇲  หน่วยงานต้องบรรจุโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      ร่วมกับโครงการ/การด าเนินงานอื่น ๆ ลงในแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน  
 ⇲ หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  และน าส่ ง 
      ส านักงบประมาณ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการต่อไป 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ภาคผนวก ค. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 

ภาคผนวก ค. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กันยายน 2563 
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงหรือความจ าเป็น 

ของประเทศ ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจกัษ ์
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มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564  
เรื่อง โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  
140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
แผนแม่บทฯ 

หน้าหลักเว็บไซต์ NSCR 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ระบบ eMENSCR 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนนุ
การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(Open Data)  

สรุปความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับแผนแม่บทฯ 

ภาคผนวก ง. แหล่งข้อมูลส าหรับจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

คู่มือการจัดท า 
แผนระดับท่ี 3 

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ในรูปแบบไฟล์ JSON  
ในระบบ eMENSCR 

Qr มติ ครม. ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. 2567 

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