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ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การก าหนดนโยบาย
(policy formulation)

การประเมินนโยบาย
(policy evaluation)

การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ
(policy

implementation)

การตดัสนินโยบาย
(policy decision)

เกิดอะไรขึน้บา้ง ?

มีแนวทางอย่างไรบา้ง ?

จะเลือก
แนวทางใดดี ?

จะน าแนวทางท่ีไดไ้ปด าเนินการ
อย่างไร ?

การด าเนินการตาม
แนวทางไดผ้ลหรอืไม่ ?

DATA, Information, 
RESEARCH

ยตุิ
Policy Advocacy

Policy Formulation

Policy Implementation

Policy Monitor and 

Evaluation
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ทราบโจทย์/ประเด็นการพัฒนา

การบริหารยุทธศาสตร์ - การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ

ลงมือท า

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
วัดจากอะไร
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วันนี้ เรามาท าอะไร

• รู้จัก ยุทธศาสตร์ชาติและแผนสามระดับ 
• รู้จัก หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการยกร่างโครงการ

• ส าคัญ น าไปท าต่อ

1
0
6



รู้จักแผนสามระดับ 

มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน

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

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ

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

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

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณีแผน
ที่เป็น issue base

แผนระดับ 3

แผนระดับ 2

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

นโยบายและ
แผนระดับชาติว่า
ด้วยความม่ันคง

แห่งชาติ

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการ 
(ราย 5 ปี และ ปี)

แผนปฏิบัติการด้าน...

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
อื่น ๆ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)





ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



2แผนระดับที่

หมายเหตุ : ค าว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....” “แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
..........” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ....” และ “นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับท่ี 2 เท่านั้น

แผนระดับที่ 2 ในปัจจุบันมีเพียง 4 แผนนี้เท่านั้น โดยแผนอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐเป็นแผนระดับท่ี 3



ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มี
ความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross 
Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

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

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน



ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปีตัวชี้วัด

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

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

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

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

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

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

แผนแม่บทย่อย …… แผนแม่บทย่อย …… แผนแม่บทย่อย …… 37
เป้าหมายประเด็น

23
แผนแม่บทฯ

39
ตัวชี้วัด

85
แผนแม่บทย่อย

140
เป้าหมายย่อย

163
ตัวชี้วัด
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2561 
-

2565 - GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22
- ผูป้ระกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 25

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ
GDP รวม เป็นร้อยละ 50

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 28

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
เป็นร้อยละ 55

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน

2566 
-

2570

2570 
-

2575

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 30

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน้
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน

2576 
-

2580

1

2

3

4
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา



ประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานอื่น ๆ ตาม
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้
เกิดขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ใน
แต่ละแผนย่อย

ประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของ

แผนแม่บทฯ

ประสานและบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงาน

อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ”

เป้าหมายแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”

Y2

Y2

Y1

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงพาณิชย์

การส่ งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

กระทรวงกลาโหม

ประเด็นแผนแม่บทฯ

แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

ก า รขย ายตั ว ขอ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ ม ว ล รว ม
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ

ผลิตภาพการผลติของภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น

การมองเป้าหมายร่วมกัน

มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562



หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับ
เป้าหมาย  (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (จ.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนแม่บทฯ



หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับ
เป้าหมาย  (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (จ.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนแม่บทฯหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564 – 2565



มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 65

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 10 และ มาตรา 11

มาตรา 11 บัญญัติให้สามารถทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ด าเนินการได้ทุก 5 ปี ขณะที่มาตรา 10 วรรค 4 บัญญัติให้
สามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ

มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยมี การถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านสู่การปฏิบัติแผน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น
แผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามา
จากยุทธศาสตร์ชาตโิดยตรง 

การพิจารณาทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ผลกระทบระยะสั้น ผลกระทบระยะยาว
▪ การเร่งขึ้นของการเขา้สู่โลกดิจิทัล (Digital 

Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาท
มากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบรโิภค แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ และรูปแบบการท างาน

▪ การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์/
การกีดกันทางการคา้

▪ แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก
▪ การให้ความส าคัญตอ่ความม่ันคงทางสาธารณสขุ
▪ สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจมหภาค
▪ 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 

และอัตราดอกเบ้ีย
▪ 3 High: อัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้

ภาคเอกชน 

▪ การลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
▪ การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
▪ ความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม
▪ การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น
▪ จ านวนและความรุนแรงของปัญหาความยากจน

เพิ่มสูงขึ้น
▪ การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษาและเศรษฐกิจทวีความรุนแรง
▪ ความไม่เพียงพอของระบบการคุ้มครองทางสังคม
▪ ปริมาณการสร้างขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะ

พลาสติกและขยะติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้น

▪ ความส าเร็จในการควบคุมและป้องกนัการระบาดของโควิด-19 
▪ ความพร้อมของไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย 

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวิกฤต
▪ ความเป็นมิตรของคนไทย
▪ ความต้องการชองตลาดโลก – อาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ

ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place)

ที่มาของหลักแนวคิด: ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19



วิกฤติเศรษฐกิจโลก

ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น

สังคมสูงวัย

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเข้าสู่โลกดิจิทัล

โควิด-19 และโรคระบาด/
อุบัติใหม่อื่นๆ

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางสุขภาพ

งานในอนาคต
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

สงครามการค้า

การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจของโลก

การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของโลก

กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีทางกายภาพขั้นสูง
เทคโนโลยีชีวภาพ

ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน

แนวคิดชาตินิยม

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว

18

แต่โควิด-19 ไม่ใช่ความเสี่ยงเดียวที่เราก าลังเผชิญ

ที่มาของหลักแนวคิด: โลกแห่งการปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World)



แผนแม่บท 1..............23
(2561 – 2565)

แผนแม่บท 1....................x
(2566 – 2570)

ทบทวน
ทุก 5 ปี

ม.11

COVID-19

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(2564 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการ

Ends

Ways

Priority Focus 
Areas

Means

แก้ไขเพิ่มเติม
ตามสถานการณ์ ม.10

Contingency Plan

ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 – 2580)

หลักการในการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
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1. ทบทวนเอกสาร/Expert Opinion

▪ กรอบหลักการและแนวทางในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19

▪ ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ
▪ การประเมินผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงแนวโน้มท่ีสําคัญของโลก 
(Mega Trends) 

▪ ผลการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ 
อาทิ Socio-Economic Impacts of 
COVID-19 ที่มีต่อประเทศไทย โดย UN

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

▪ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
▪ มีประเด็นที่จําเปน็ต้องเร่งดาํเนนิการเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต 

หรือมุ่งเน้นให้ความสําคัญเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
▪ มีความสอดคล้องกับเงื่อนระยะเวลา 2 ปี (2564-2565)

2. พิจารณาประเด็นการพัฒนาจาก
แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อันเป็นผลมาจากสถานการณโ์ควิด-19
พ.ศ. 2564-2565 
(ฉบับสมบูรณ์)

3. รับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ

ปรับปรุง (ร่าง) แผน ตามความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ การเมือง เอกชน 
วิชาการ ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป จํานวน 584 ความเห็น

วิธีการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

20

Emerging 
Issues

Top Priorities 
จาก 23 แผนแม่บทฯ



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

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

การลดความเปราะบาง โดยการขจัดจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัดเดิมที่มี และพร้อมบริหารจัดการในทุก
ภาวการณ์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้ทรัพยากรที่มี

การปรับรูปแบบ และแนวทางการด าเนินการให้
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและความไม่
แน่นอน การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพ่ือสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และสถาบัน เพื่อ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และมุ่งสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน
ความ

พอเพียง

Survive → Sufficient → Sustain
Resilience ... ล้มแล้วลุกไว

ความรู้ : รอบรู้  รอบคอบ   ระมัดระวัง คุณธรรม : ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน   สติปัญญา   แบ่งปัน 

กรอบแนวคิดการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

21
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เป้าหมายและตัวชี้วัด

“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

เศรษฐกิจฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่”



เป้าหมายของแผน และ 4 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพเิศษ

23



1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs)

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)1
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 

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

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ แรงงานนอกระบบ 
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับผู้
จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อม
ทั้ ง ส่ ง เสริมการจ้ างงานผู้ สู งอายุ เพื่ อ ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ 

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติดตาม ประเมินผล เพ่ือสะท้อนปัญหา ปรับปรุง
กฎหมาย เพ่ือดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ  

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs
รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ที่หลากหลาย

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งบูรณการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อลดความซ้ าซ้อน และ เพิ่ มประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ลดต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการภาครัฐ
รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs

สร้างต าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่ 

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

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

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
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2.1 การส่งเสรมิอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์

ครบวงจร

2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

2.4 การส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมอาหาร

2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

2.2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น

คุณภาพ

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

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพท่ีมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น 

ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร โดยการวิจัยและพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ทั้ ง ร ะบบ ให้ มุ่ ง เ น้ นที่ เ ชิ ง คุณภาพ มากก ว่ า 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ

ปรับรูปแบบ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความ
หลากหลายให้กับการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับ
บริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมชิงสร้างสรรค์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่า

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะในการ
สอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่าง ท่ัวถึงและ
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ฟื้นฟู
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น

สร้าง Market Platform ให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค
ได้โดยตรง 

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง และการวิจัยพัฒนา

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารท้ังห่วงโซ่มูลค่า 
โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เปิดโอกาส ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ 

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมส าหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ โดยการปรับระเบียบ
กฎหมาย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขาอื่น ๆ  

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

2
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบรกิารที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบรบิทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป
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ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)



3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม

3.3 การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสุขภาพ 

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

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

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ 
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยน 
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
และควบคุมคุณภาพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
บริบทตลาดแรงงาน และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะ
อาชี พ รว ม ถึ ง ส่ ง เ ส ริ มทั ก ษ ะ ที่ จ า เ ป็ น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ  ทั ก ษ ะ ดิ จิ ทั ล  แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศ

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูประบบ
การผลิตก าลังคนทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้เชื่อมโยงกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สร้างสภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

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

พั ฒนา ระบบและกล ไก ก ารช่ ว ย เหลื อ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรง
จุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบหลักประกันทาง
สังคมที่รองรับรูปแบบการท างานในอนาคต 

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้
เ หมาะสมกั บ รู ปแบบตลาดแรง ง านที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการบูรณาการ
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการ
ให้บริการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ในการจัดการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจ สนับสนุน
สินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดี

ศึกษาแนวทางด า เนินการปฏิ รูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

3
ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

26

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)



4.1 การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานเพื่อรองรบัการปรบั
โครงสร้างเศรษฐกจิใหม่ 

4.5 การส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา 

4.4 การเสริมสรา้งความมั่นคง           
และบริหารจัดการความเส่ียง 

4.3 การพัฒนาองคค์วามรู้      
และนวัตกรรม 

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครฐัดิจิทัล 

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

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิ ทัล ให้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ เช่น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผย
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดย
การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับบริบท ริเริ่มด าเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้
ของรัฐทั้งระบบ พัฒนาโครงสร้างและมาตรฐานทางภาษี ปรับ
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็นพ้ืนฐาน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือใน
การวิจัยและพัฒนา

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัย
และนวัตกรรม เพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากร

ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ีและภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคม  ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึง
แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วม
ของภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาประเทศ

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)4
เพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาคุณภาพคน
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มติคณะรัฐมนตรีและประกาศราชกิจจานุเบกษา ต่อแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติ
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์

2. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นกรอบในการจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานประจ าป ี2565 เพิ่มเติมจากโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
จ านวน 250 โครงการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ให้ทันต่อค าของบประมาณประจ าปี 2565 ต่อไป

3. ให้ สงป. ใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ของ
โครงการประจ าปี 2565 ร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็นในปัจจุบัน

28

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อใช้บังคับและทราบโดยทั่วกัน



แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 65
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วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กระบวนการยุติธรรมทุกขัน้ตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเช่ือถอื การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม 

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

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง

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

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ การแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองโดยสันติวธิี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์แห่งชาติการต่างประเทศ

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

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

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
การประชาสัมพันธ ์เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

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

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานอยา่งคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อปอ้งกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มบีทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

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

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจติใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การนํามาใชเ้พื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี 
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย
ในการดํารงชีวิต
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หมายเหตุ  (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เม่ือวันที่ 7 พ.ค. 62  โดยมีระยะเวลาจัดท าแผนฯ 2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 63

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน



คาดว่าจะประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับต่อไป

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ความเป็นมา1

เห็นชอบการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ และมติ ครม. 

ที่เกี่ยวข้อง

เห็นชอบขยายระยะเวลา
การปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ 
โดยให้ด าเนินการภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตัง้

องค์ประกอบครบถ้วน

เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบ
ให้ครบถ้วนและแต่งตั้งเพ่ิมเตมิ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เห็นชอบ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) 

รายงานต่อรัฐสภา
เพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. 
วันที่ 5 พ.ค. 63

มติ ครม. 
วันที่ 30 มิ.ย. 63

มติ ครม. 
วันที่ 8 ธ.ค. 63

ส.ส.     4, 11 ก.พ. 64 
สว. 8 ก.พ. 64  

มติ ครม. 
วันที่ 3 ธ.ค. 62

ภายใน
ก.พ. 64

แนวทางการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) * ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

ด าเนินงานกิจกรรม 
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock

1

การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ

2 3 4 5 6



0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี 0404 ปฏิรูประบบการปล่อย
ชั่วคราว

0405 การบันทึกภาพและเสียงในการ
ตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวน

12
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

2
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ า
สถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ

0401 การให้ประชาชนสามารถติดตาม
ความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

BR
กระบวนการ

ยุติธรรม
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

สภา
ทนายความฯ

ส านักงาน
ศาลยุติธรรม

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ

0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

0104 การส่งเสริมการ
พัฒนาพรรคการเมือง

0105 การปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูป

0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมาย

0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือ
รวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้
ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งาน

BR
การเมือง 14สถาบัน

พระปกเกล้า
ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงาน 
ป.ย.ป.

ส านักงาน 
กกต.

สถาบัน
พระปกเกล้าหน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

19
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

30
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

BR 0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน
ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

0203 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษา
ไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม

0204 สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพื้นท่ี 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ส านักงาน 
ก.พ.ร.

ส านักงาน
ก.พ.

ส านักงาน
ก.พ.ร.

กรม
บัญชีกลาง

0303 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

20
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

1
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

ส านักงาน 
ป.ย.ป.

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

กระทรวง
ยุติธรรม

ส านักงาน
เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

04

01

02

BR
กฎหมาย

03

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



BR
เศรษฐกิจ 3

หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ

10
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

17
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

20
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

16
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

13
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

BR

13
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

15
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

14
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

BR
สาธารณสุข

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

-
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

12
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
(High Value Added)

0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง

0503 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการ    
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ
การลงทุนของไทยใน(Regional
Trading/ Investment Center) 

0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

กระทรวง
พาณิชย์

กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย
และนวัตกรรม

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม

0601 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล 
และชายฝั่งรายจังหวัด 

0603 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
มหาดไทย 

(กรมการปกครอง)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข  รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ   
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน 
และผู้ป่วย 

0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ     
ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่ 
บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

0704 การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้
มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ 
เป็นธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี
ระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค)

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมอนามัย)

กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค)

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

กระทรวง
สาธารณสุข

0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร    
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการจัดการ Fake News

0802 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

กระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR
สื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR
สังคม 3 กระทรวง

มหาดไทยหน่วยงานร่วม
ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

9
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้าหลักประกัน 
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ
และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึง

0904 การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชน
เมืองจัดการตนเอง

0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่
รัฐจัดให้กับประชาชน

กระทรวง
การคลัง

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ 

กระทรวง
มหาดไทย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

05

06

07

08

09



1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ                 
One-Stop-Service โรงไฟฟ้า
ท่ีแท้จริง

1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

1003 การใช้มาตรการบริษัทจัด       
การพลังงาน (ESCO)
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

1004 การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะท่ี New S-Curve

1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21

1204  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน

1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ
ระบบธรรมาภิบาลของ   
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทย ออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่าง
ยั่งยืน

BR
พลังงาน
10

4กระทรวง
พลังงาน หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

2
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

5
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

4
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

11
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

BR 1101  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต

1102  การพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ

1103 การพัฒนากระบวนการ  
ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน

1104 การพัฒนาระบบราชการ
ไทยให้โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์

1105  การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่

ส านักงาน 
ป.ป.ช.

ส านักงาน
ป.ป.ช.

ส านักงาน
ป.ป.ช.

9
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

16
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

13
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

25
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

17
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1201  การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย

BR12
การศึกษา กองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทาง
การศึกษา

กระทรวง
พลังงาน

กระทรวง
พลังงาน

กระทรวง
พลังงาน

ส านักงานคณะกรรม
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน)

ส านักงาน
ป.ป.ช.

1302  การพัฒนาการเรียนรู้และ
เศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ

1304 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ

1305 การบริหารจัดการศักยภาพ  
บุคลากรของประเทศ

7
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

8
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

6
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

3
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

10
หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ

1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา

1301  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อน

BR13
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)

กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวง
วัฒนธรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรมฯ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



ตัวอย่าง แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ3

โครงการและการด าเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock4

ช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS)
โดย BR0101 มีช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS) ได้แก่ 
MS1 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 64 MS2/MS3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 65 MS4 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ ก.ย. 65

เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock
โดย BR0101 มีทั้งสิ้น 3 เป้าหมายย่อย

ร ะบุ โ ค ร ง ก า ร /ก า รด า เ นิ น ง า น 
ช่วง เวลา แหล่ ง ท่ีมาและวง เงิ น
งบประมาณ
โ ด ย  BR0101 มี โ ค ร ง ก า ร / ก า ร
ด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ

หน่วยงานร่วมด าเนินการ1

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)2

ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก ร่ ว ม กั บ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ก าหนด
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
โดยกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
ด้านการเมือง (BR0101) มีหน่วยงานร่วม
ด าเนินการท้ังสิ้น 14 หน่วยงาน

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า

ฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาครัฐสมรรถนะสูง

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และความคุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ เหมาะสม

พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญ
ทันสมัย และน่าอยู่

SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

1

2

3

4

6
5

10

11 13

12

9

8

7

13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 

36

ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน

สังคม
แห่งโอกาส

เศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า

สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ
มูลค่าสูง

และความ
เสมอภาค

ปัจจัย
สนับสนุน

การพลิกโฉม
ประเทศ





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

ไม่ต้องน าเข้า ครม.

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

น าเข้า ครม. พิจารณา
• ไม่มีความจ าเป็นต้องน าเข้า ครม. 

พิจารณา

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

แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม 
จะน าเข้าสู่

เพื่อใช้ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

eMENSCR
แผนระดับ 3

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู ้เงินบริจาค 
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการทีไ่ม่ใช่งบประมาณ

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกีย่วข้อง/สอดคล้องกบัแผนฯ ที่จะจัดท าขึ้นมาก่อนนี้ และ (2) สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แผนระดับที่ 3 การจัดท าแผนระดับที่ 3
หลักการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน… 

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี 
เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จะต้องเสนอส านักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนและกระบวนการตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (4 ธันวาคม 2560 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563) และด าเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดท าแผนและ
การเสนอแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
เคร่งครัด

หน่วยงานน าแผนระดับที่  3 ที่ประกาศใช้แล้วเข้าระบบ 
eMENSCR  ตามแนวทางและขั้นตอนที่ส านักงานฯ ก าหนด 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
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วันนี้ เรามาท าอะไร

• รู้จัก ยุทธศาสตร์ชาติและแผนสามระดับ 

• รู้จัก หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
การยกร่างโครงการ

• ส าคัญ น าไปท าต่อ

1
0
6



ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การก าหนดนโยบาย
(policy formulation)

การประเมินนโยบาย
(policy evaluation)

การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ
(policy

implementation)

การตดัสนินโยบาย
(policy decision)

เกิดอะไรขึน้บา้ง ?

มีแนวทางอย่างไรบา้ง ?

จะเลือก
แนวทางใดดี ?

จะน าแนวทางท่ีไดไ้ปด าเนินการ
อย่างไร ?

การด าเนินการตาม
แนวทางไดผ้ลหรอืไม่ ?

DATA, Information, 
RESEARCH

ยตุิ
Policy Advocacy

Policy Formulation

Policy Implementation

Policy Monitor and 

Evaluation

1

2

3

4
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ทราบโจทย์/ประเด็นการพัฒนา

การบริหารยุทธศาสตร์ - การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ

ลงมือท า

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
วัดจากอะไร
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ทราบ โจทย/์ประเด็นการพัฒนา

ข้อมูล

โจทย/์ประเด็นการพัฒนา 



ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
▪ 4IR, Digital Transformation ท่ีถูกเร่งด้วย COVID-19
▪ โอกาสในการยกระดับการพัฒนา แต่ยังเป็นความเส่ียง

ต่อการจ้างงาน, Digital Divide, และ Cyber Security

อนาคตของงาน
▪ เปล่ียนแปลงท้ังประเภทงานและอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ
▪ ความต้องการ Soft Skills รวมถึง Social Protection

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
▪ มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าท่ีคาดการณ์ไว้
▪ ความเส่ียงต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศ

การดูแลรักษาสุขภาพและการรกัษาพยาบาล
▪ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน สินค้าและบริการสุขภาพ
▪ การแพทย์ท่ีทันสมัย เพิ่มความสามารถของระบบสาธารณสุข

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร
▪ สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วัยแรงงานลดลง
▪ เศรษฐกิจผู้สูงอายุ การทํางานและสภาพสังคมรูปแบบใหม่

การขยายตัวของความเป็นเมือง
▪ ภายใน 30 ปี ประชากร 70% ของโลกจะอาศัยในเขตเมือง
▪ Smart City ท่ีมีการมีส่วนร่วม มีความท่ัวถึง และยั่งยืน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสงัคม
▪ Individualization & Work-Life Balance
▪ ค่านิยมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป นิยมมีลูกน้อยลง

ความพยายามระดับโลกในการลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

▪ ความตกลงระหว่างประเทศควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภมูิโลก
▪ เป้าหมายการมุ่งสู่ Net Zero Emissions

แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
▪ ความตึงเครียดระหว่างมหาอํานาจตะวันตกและตะวันออก
▪ ความท้าทายในการกําหนดบทบาทความร่วมมือของไทย

พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟา้
▪ พลังงานแสงอาทิตย์ น้ํา ลม ท่ีคุ้มทุนและผลกระทบต่ํา
▪ โอกาสการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนตส์มัยใหม่
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โอกาสและความเสี่ยงท่ีส าคัญ

ความม่ันคง ความสามารถในการแข่งขัน ทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลิตภาพการผลิตรวมลดลง

การพึ่งพิงเทคโนโลยี
จากต่างประเทศสูงข้ึน

SMEs สูญเสียศักยภาพ
ในการแข่งขัน

ภาคการเกษตรมีความสามารถ
ในการผลิตลดลง

ภาคการท่องเที่ยวไม่สามารถ
ฟื้นตัวและปรับตัวตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนไป
อุตสาหกรรมและบรกิารดิจิทัล

ไม่สามารถพัฒนาได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมยานยนต์สูญเสีย
ส่วนแบ่งในตลาดโลก

การเสริมสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ

การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้
โปร่งใสและเข้าถึงง่าย

การใช้ Big Data เพื่อป้องกัน
ภัยคุกคามทางความม่ันคง

การสร้างรายได้จาก
บริการโลจิสติกส์

การสร้างรายได้
จากอุตสาหกรรม

และบริการทางการแพทย์

การถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้น

ภัยพิบัติและสาธารณเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และรุนแรงข้ึน

การขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูง

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
และการฝึกอบรม

การขาดแคลนทักษะ 
Soft Skills และค่านิยม
วัฒนธรรมที่เหมาะสม

การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการฝึกอบรม

การลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่

คนจนขยับสถานะได้ยากขึ้น

การเพิ่มข้ึนของ
ความเหลื่อมล้ า

การขยายตัวของแรงงาน
นอกระบบ

ความย่ังยืนทางการคลังของระบบ
ความคุ้มครองทางสังคม

การลดก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษอากาศ

ด้วยพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ภัยธรรมชาติเพิ่มความถี่
และความรุนแรง

ขยะและน้ าเสียที่ไม่สามารถ
จัดการได้มีปริมาณเพิ่มข้ึน

การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ

ความไม่ย่ังยืนทางการคลัง

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
กฎระเบียบท่ีล้าสมัย

โครงสร้างภาครัฐขัดขวาง
การพัฒนาและไม่ตอบสนอง

ความต้องการประชาชน

45

โอกาส!

ความเสี่ยง!

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศเสื่อมโทรมลง



WS 04 โจทย์/ประเด็นการพัฒนา
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Check ความครอบคลุม - ประเด็นการพัฒนา 

โจทย์/ประเด็นการพัฒนาของหน่วยงาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การก าหนดนโยบาย
(policy formulation)

การประเมินนโยบาย
(policy evaluation)

การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ
(policy

implementation)

การตดัสนินโยบาย
(policy decision)

เกิดอะไรขึน้บา้ง ?

มีแนวทางอย่างไรบา้ง ?

จะเลือก
แนวทางใดดี ?

จะน าแนวทางท่ีไดไ้ปด าเนินการ
อย่างไร ?

การด าเนินการตาม
แนวทางไดผ้ลหรอืไม่ ?

DATA, Information, 
RESEARCH

ยตุิ
Policy Advocacy

Policy Formulation

Policy Implementation

Policy Monitor and 

Evaluation

1

2

3

4
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ทราบโจทย์/ประเด็นการพัฒนา

การบริหารยุทธศาสตร์ - การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ

ลงมือท า

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
วัดจากอะไร



การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย 
ปี 2565

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

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้



ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

shorturl.at/iyzKU

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-140-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-250963.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-140-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-250963.pdf


ที่กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (จ.๓)
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย Final Value chain Thailand (FVCT) 



WS09 แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

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



ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การก าหนดนโยบาย
(policy formulation)

การประเมินนโยบาย
(policy evaluation)

การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ
(policy

implementation)

การตดัสนินโยบาย
(policy decision)

เกิดอะไรขึน้บา้ง ?

มีแนวทางอย่างไรบา้ง ?

จะเลือก
แนวทางใดดี ?

จะน าแนวทางท่ีไดไ้ปด าเนินการ
อย่างไร ?

การด าเนินการตาม
แนวทางไดผ้ลหรอืไม่ ?

DATA, Information, 
RESEARCH

ยตุิ
Policy Advocacy

Policy Formulation

Policy Implementation

Policy Monitor and 

Evaluation

1

2

3

4
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ทราบโจทย์/ประเด็นการพัฒนา

การบริหารยุทธศาสตร์ - การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ

ลงมือท า

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
วัดจากอะไร



การท างานยังเป็นในลกัษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

ปัญหา การด าเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา #1

ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ 

โครงการส าคัญจริงไหม

ปัญหา #4

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน

ปัญหา #3



ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
Final Value Chain 

Thailand

การจัดท าโครงการตามห่วงโซ่คุณค่า (Final Value Chain Thailand) เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อวางมาตรการแก้ไขสถานการณแ์ละจัดท าข้อเสนอโครงการ
ส าคัญร่วมกัน



โครงการส าคัญ คืออะไร

โครงการส าคัญ 



Final Value Chain Thailand

ตัวอย่างโครงการส าคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ)



Final Value Chain Thailand

ตัวอย่างโครงการส าคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ)

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

Final Value Chain



วิเคราะห์ ช่องว่างเชงินโยบาย
และช่องว่างการพัฒนาของประเทศ 

ป ี2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

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

ป ี2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป ี2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

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

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

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

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

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

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

ป ี2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป ี2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

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

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

ป ี2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป ี2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

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

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

ป ี2562 100001 100101 100201 100301

ป ี2563 100001 100101 100201 100301

ป ี2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป ี2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป ี2562 120001 120002 120101 120201

ป ี2563 120001 120002 120101 120201

ป ี2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป ี2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป ี2562 140001 140101 140201 140301

ป ี2563 140001 140101 140201 140302

ป ี2562 150001 150101 150201 150202

ป ี2563 150001 150101 150201 150203

ป ี2562 160001 160101 160201 160202

ป ี2563 160001 160101 160201 160202

ป ี2562 170001 170101 170201

ป ี2563 170001 170101 170201

ป ี2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป ี2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

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

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

ป ี2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป ี2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ป ี2562 210001 210101 210102 210201

ป ี2563 210001 210101 210102 210201

ป ี2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป ี2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป ี2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป ี2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลกัประกัน
ทางสงัคม

18. การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

19. การบริหารจดัการน้้าทัง้ระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสทิธภิาพภาครัฐ

21. การตอ่ตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบ

10. การปรับเปลีย่นค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างใหค้นไทย
มีสขุภาวะทีด่ี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลงัทางสงัคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

5. การทอ่งเทีย่ว

6. พ้ืนทีแ่ละเมืองน่าอยูอั่จฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิตกิส์
 และดจิทิลั

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เปา้ประเดน็ เปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ยแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ
1. ความมั่นคง

2. การตา่งประเทศ

3. การเกษตร

การจัดท าแผน ในระดับพ้ืนที่ต้องมีการถ่ายระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ)

ศึกษา ท าความเข้าใจเป้าหมายระดับชาติ

ภาค

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนในระดับพื้นที่ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพฒันาประเทศ

ท าแผน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นท่ี



เป้าประสงค์

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience”

เพื่ อ ให้  “คนสามารถยั งชีพอยู่ ได้  มี งานท า 
กลุ่ ม เปราะบาง ได้ รั บก ารดู แลอย่ า งทั่ วถึ ง 
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ป ร ะ เ ท ศ ฟื้ น ตั ว เ ข้ า สู่ ภ า ว ะ ป ก ติ  แ ล ะ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)”

สาระส าคัญและหลักการของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

3 มิติการพัฒนา COPE ADAPT & TRANSFORM
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โจทย์/ประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญที่ต้องการให้บรรลุในป ี2570
ท าอย่างไรแบบรูปธรรม

COPE ADAPT TRANSFORM

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

WS06 แนวทางการด าเนินากรตามโจทย์/ประเด็น



ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

https://shorturl.at/zQV57 https://shorturl.at/xyK89

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ : M1

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/Final-Template-final.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/Final-Template-final.docx
https://shorturl.at/zQV57
https://shorturl.at/xyK89


ตัวอย่างข้อเสนอร่างโครงการ (X)

ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มฯ

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

“
• วัตถุประสงค์

“



01

WS07 ตารางสรุปข้อเสนอโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ/์ผลที่คาดหวัง แนวทาง

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง แนวทาง

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

0202 03
04 05 06

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอยีดต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



V01 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล
(Digital Ecosystem)

ประมวล GAP ของปัจจัยที่ไม่มีโครงการส าคัญ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2565  (Missing Link)

•F0101 โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล 

• F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์ 
วางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและ/
หรือพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน

• F0103 แพลตฟอร์ม
การให้บริการภาครัฐ 

• F0104 การเชื่อมระบบกับ
แพลตฟอร์มกลาง  
การบริการกลาง

•F0105 มาตรฐานด้าน
ดิจิทัล

- โครงการจัดหาระบบ
ศูนย์ข้อมูลส ารองสารสนเทศ 

(Disaste Recovery Site : DR Site)
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลราคาสินค้าน าเข้าและ
ระบบอุทธรณ์และค าวินิจฉัยพิกัด

ศุลกากร
กรมศุลกากร

- โครงการจัดท าทะเบียนสองภาษา
กรมการปกครอง

ไม่มีโครงการ

GAP โครงการที่หายไป

ตัวอย่างการหา GAP โครงการ

แผนแม่บทย่อย 2001 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน

แผนแม่บทประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200101 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน

การด าเนินการต่อไป:



ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผลรวมคะแนนได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

XYZ ของโครงการ

รัฐวิสาหกิจshorturl.at/flBES

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%B52565.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%B52565.pdf
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อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ในสาขา

อุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.6
ในปี 2561-2564 

Z
เป

้าห
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ย 
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เป
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ย 

Y1

Y

โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้

งานในภารกิจต ารวจ 

F0403 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความมั่นคง

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ

หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการ (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ : ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

X

Fin
al

 V
al

ue
 C

ha
in

 
Th
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an

d

โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน
ความม่ันคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ในสาขาบริการ 

ขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2561-2564 

040501

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ

040001

F0402 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
กับอุตสาหกรรมความมั่นคง

F0401 เครือข่ายความร่วมมือ
ในอุตสาหกรรมความมั่นคง

F0404 ข้อก าหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑ์
และบริการอุตสาหกรรมความมั่นคง

…

V01 วิจัยและพัฒนา
F0101 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ
อ้างอิง เพ่ือบังคับใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

…
F0103 การวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม

ด้านความม่ันคง
…

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการเพ่ิมขึ้น

: หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับปัจจัยบนห่วงโซ่คุณค่าและเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 

: โครงการ/การด าเนินการของหน่วยงานต้องน าเข้าระบบ eMENSCR เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อไป
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

040502



ประเด็นนโยบาย
(policy issues)

การก าหนดนโยบาย
(policy formulation)

การประเมินนโยบาย
(policy evaluation)

การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ
(policy

implementation)

การตดัสนินโยบาย
(policy decision)

เกิดอะไรขึน้บา้ง ?

มีแนวทางอย่างไรบา้ง ?

จะเลือก
แนวทางใดดี ?

จะน าแนวทางท่ีไดไ้ปด าเนินการ
อย่างไร ?

การด าเนินการตาม
แนวทางไดผ้ลหรอืไม่ ?

DATA, Information, 
RESEARCH

ยตุิ
Policy Advocacy

Policy Formulation

Policy Implementation

Policy Monitor and 

Evaluation

1

2

3

4

67

ทราบโจทย์/ประเด็นการพัฒนา

การบริหารยุทธศาสตร์ - การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ

ลงมือท า

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
วัดจากอะไร



68

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
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WS08 จัดท าข้อเสนอตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2570
(2 ช่วง 2564-2565 & 2566 – 2570)

สรุปรวมโจทย์/ประเด็นการพัฒนา เพื่อก าหนดเป้าหมายรวม
•

•

•

•

•

•

วัดผลอย่างไร ที่สะท้อนเป้าหมาย

•

•

•

•

•

•

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย



ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2563

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563 ดีขึ้น

ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย

ป ี2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

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

ป ี2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป ี2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

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

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

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

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

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

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

ป ี2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป ี2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

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

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

ป ี2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป ี2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

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

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

ป ี2562 100001 100101 100201 100301

ป ี2563 100001 100101 100201 100301

ป ี2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป ี2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป ี2562 120001 120002 120101 120201

ป ี2563 120001 120002 120101 120201

ป ี2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป ี2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป ี2562 140001 140101 140201 140301

ป ี2563 140001 140101 140201 140302

ป ี2562 150001 150101 150201 150202

ป ี2563 150001 150101 150201 150203

ป ี2562 160001 160101 160201 160202

ป ี2563 160001 160101 160201 160202

ป ี2562 170001 170101 170201

ป ี2563 170001 170101 170201

ป ี2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป ี2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

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

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

ป ี2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป ี2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ป ี2562 210001 210101 210102 210201

ป ี2563 210001 210101 210102 210201

ป ี2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป ี2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป ี2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป ี2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลกัประกัน
ทางสงัคม

18. การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

19. การบริหารจดัการน้้าทัง้ระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสทิธภิาพภาครัฐ

21. การตอ่ตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบ

10. การปรับเปลีย่นค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างใหค้นไทย
มีสขุภาวะทีด่ี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลงัทางสงัคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

5. การทอ่งเทีย่ว

6. พ้ืนทีแ่ละเมืองน่าอยูอั่จฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิตกิส์
 และดจิทิลั

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เปา้ประเดน็ เปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ยแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ
1. ความมั่นคง

2. การตา่งประเทศ

3. การเกษตร

ระดับประเด็นแผนแม่บท

37เป้าหมาย

ระดับแผนแม่บทย่อย

140 เป้าหมาย

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย

2. การด าเนินการ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 

ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563



รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563

รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง 

ปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ความก้าวหน้า
ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏริูปประเทศปี 2563

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563

เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย มีสถานะอยู่ในขั้นวิกฤต
ปี 2562 10 เรื่อง
ปี 2563 16 เรื่อง

ปี 2562 26 เร่ือง
ปี 2563 14 เรื่อง

แต่อย่างไรก็ตาม ส านักงานฯ มีข้อวิเคราะห์จากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายลดลงจากปี 2562 จ านวน   7 เรื่อง   ได้แก่

ควรเน้นให้ความส าคัญในประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท าให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีค่าลดลง เพื่อน าไปปรับ
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมายที่คาดหวังจะบรรลุ
ของแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าประสงค์ของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญท่ีก าหนดได้ต่อไป

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563
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น าไปท าต่อ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกการตรวจราชการ



การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน
มองเป้าร่วม
วิเคราะห์ช่องว่าง
จัดล าดับความส าคัญ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การจัดท าแผนระดับที่ 3

แนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลือ่น
เป้าหมายการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าติ 

• ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอื่น ๆ
• ข้อมูลที่น าเข้าต้องมีความเป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องต่อเป้าหมายแผนย่อย 140 เป้าหมาย
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดภาครฐั Open-D

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ 

• การมองเป้าร่วม
• การจัดท า

โครงการส าคัญ (X) 

การจัดท าแผนระดับที่ 3
เพื่อแปลงยุทธศาสตรช์าติไปสู่การปฏิบัติ

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

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยทุธศาสตรช์าติ (eMENSCR)

• น าเข้าข้อมูลการด าเนินงาน/การด าเนินการ
และแผนระดับที่ 3

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

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

• การจัดล าดับและความเร่งด่วน
โครงการส าคัญ

• การจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี 

• เ ชื่ อ ม โย ง ร ะบบฐานข้ อมู ล กั บ  GFMIS และ
e-Budgeting เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล 

• พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข้อมูล โครงการ/
การด าเนินการ

ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

แผนระดับ 3

๒๒/๐๒/๖๔ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์



ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยระบบ eMENSCR เป็นหลัก

โครงการ/การด าเนินงาน

หน่วยงานต้องน าเข้าขอ้มูลโครงการ + ส่ง
ข้อมูลอนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ต.ค.–ธ.ค.)

แผนระดับที่ 3

หน่วยงานต้องน าเข้า
แผนระดับที่ 3 พร้อมทั้งส่งข้อมูล
อนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จ และ

รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนนิการ
ตามแผน ในระบบ eMENSCR

การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
โดยเฉพาะ GFMIS และ e-budgeting 

เพื่อให้ระบบ eMENSCR สามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณในการขบัเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ และ

ผลลัพธ์ในการด าเนินงานต่อความคุม้ค่าและ
ความสอดคล้องของการจดัสรรงบประมาณ 

ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธภิาพ

เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษ

ฐ์ (AI) 
น าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

มาใช้ในการสนับสนุน
การประเมินสถานการณ์

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR

หน่วยงานต้องรายงานผล + ส่งข้อมูล
อนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

หน่วยงานของรัฐใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการ
พิจารณาจัดท าโครงการ/การด าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิง

ประจักษเ์พื่อให้เป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ 
(Policy Cycle)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์



หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการท างาน
วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ผู้ตรวจราชการ สนร./
เจ้าภาพเป้าหมายฯ

กลไกระดับชาติ 



Open Government

Data Analytic

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

ระบบ eMENSCR

Data Preparation
Data Integration

ฐานข้อมูลต่างๆ

สศช.

NECTEC

สศช.

นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา

ฯลฯ

ประชาชน
ผลการด าเนินงาน
จากส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

Data Analysis

Visualization

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

หน่วยงานในระดับนโยบาย

สศช.             NECTEC ฯลฯ



ความรู้
คุณธรรม

ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

nscr@nesdc.go.th 
@nscr


