การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครัง้ ที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3
3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
3.2 เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562)
4.2 ความคืบหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
4.3 การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
4.4 การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
4.5 องค์ประกอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สาม

นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สาม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่

2

รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

5

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2562

ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา
13.30 – 16.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

ผลการดาเนินการ
สานักงานฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม
2562 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย และได้ แ จ้ ง เวี ย นขอมติ เ พื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ แล้ ว เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่

3.1

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ : 1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกาหนดให้ตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้านระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มี
การระบุไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติครม. เป็นต้น
ได้กาหนดชื่อแผนไว้ว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือแผนอื่น ๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
2. สาหรับองค์การมหาชน องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ…..(ชื่อหน่วยงาน)........” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 28
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 55
รวม เป็นร้อยละ 25
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน
2570
ร้อยละ 50
- 3
2575
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน

2566 2
2570

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

2561
2565

1

2576
2580 4

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 30
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงสร้างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...
แผนย่อย AA

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

เป้าหมายรวม

ตัวชี้วัด

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

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

แผนย่อย ……
เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

แนวทางการพัฒนา BBB 1
แนวทางการพัฒนา BBB 2
แนวทางการพัฒนา BBB X
nscr.nesdc.go.th

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

37 140

เป้าหมายแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนย่อย

39 163

ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ

ตัวชี้วัดแผนย่อย
10

ตัวอย่าง : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน

ตัวชี้วัดระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว
1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)
2. อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน)
3. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI)

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

สถานการณ์

1

2

3

31st
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
nscr.nesdc.go.th

4. การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
6. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
11

ตัวตัอย่วาอย่
ง : าแผนแม่
บทภายใต้
ยุทธศาสตร์
าติ (5) ประเด็
งเที่ยว น การท่องเที่ยว
งแผนแม่
บทภายใต้
ยุทชธศาสตร์
ชาติน การท่
(5) อประเด็
แผนย่อย
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.1 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น …
1.2 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ …
1.3 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว …
…..

2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบ
ธุรกิจหรือการทากิจกรรมต่างๆ
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ …
1.2 สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ …
1.3 ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ …
X. การท่องเที่ยว….
แนวทางการพัฒนา
1.1 ….
1.2 …
1.3 …

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ขยายตัวร้อยละ 10
ขยายตัวร้อยละ 12
ขยายตัวร้อยละ 15
ขยายตัวร้อยละ 20

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
5 เมือง
15 เมือง
25 เมือง
30 เมือง

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ขยายตัวร้อยละ 5
ขยายตัวร้อยละ 7
ขยายตัวร้อยละ 10
ขยายตัวร้อยละ 12

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ขยายตัวร้อยละ 5
ขยายตัวร้อยละ 5
ขยายตัวร้อยละ 5
ขยายตัวร้อยละ 5
อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ
อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี ICCA
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
1 ใน 23
1 ใน 20
1 ใน 18
1 ใน 15

เป้าหมายของแผนย่อย…
ตัวชี้วัด…
(ปี 61 – 65)
ค่าเป้าหมาย…

(ปี 66 - 70)
ค่าเป้าหมาย…

(ปี 71 – 75)
ค่าเป้าหมาย…

(ปี 76 – 80)
ค่าเป้าหมาย…
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วาระที่ 3.1 3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“ประเด็นแผนแม่บท ฯ”
ประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน

เจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท ฯ”

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
“เป้าหมายระดับของแผนย่อย”

ประสานและบู ร ณาการ การด าเนิ น งานระหว่ า ง

ประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของ

หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพต่ า ง ๆ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่า
เป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

รัฐ ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละ
แผนย่อย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่
ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย

ตัวอย่าง ตารางมอบหมายหน่วยงานแผนแม่บทฯ (5) ประเด็นการท่องเที่ยว

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 3.1.1 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ขอความเห็นชอบการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่สานักงานฯ เสนอในข้อ 3.1.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

14

วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจัดระดับแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
เป็นกรอบในการจัดทาแผนงานต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องบูรณาการกัน
เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ เพื่อ
บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนในเชิงปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้าน...

แผนปฏิบัติราชการ

• ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... จะจัดทาขึ้นตามที่กฎหมาย
กาหนด หรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
• กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาจะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการ
ด้า น...ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง/สอดคล้ อ งกั บ แผนฯ ที่ จ ะจั ด ท าขึ้ น มาก่ อ นนี้ และ
(2) สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของแผนแม่ บ ทฯ และ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

• จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปี 46 และ ฉบับที่ 2 ปี 62
• แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการในแต่ละปี
(ตาม พ.ร.ฏ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารฯ ปี 46) และ
ในช่วง 5 ปี (ตาม พ.ร.ฏ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารฯ ฉบับที่ 2 ปี 62)

• การดาเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง (โครงการ/แผนงาน) ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน
เช่น แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564

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

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีหน่วยงานส่งแผนระดับที่ 3 มายังสานักงานฯ เพื่อพิจารณาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
รวมทั้งสิ้น จานวน 73 แผน จาก 27 หน่วยงาน แบ่งเป็น
จานวนแผน

44

(1) แผนระดับที่ 3 ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว

2

(2) แผนระดับที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา ณ กันยายน 2562
(3) แผนระดั บ ที่ 3 ที่ ส านั ก งานฯ พิ จ ารณากลั่ น กรองและเห็ น สมควรทบทวนหรื อ ปรั บ ปรุ ง แผน
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนาเสนอตามขั้นตอนต่อไป

14

(4) แผนระดับที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานฯ

13
รวม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

ตัวอย่างแผนระดับที่ 3
ชื่อแผน
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้าโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4
ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว
และการพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan)
เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย 2560 - 2564
ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2
(2560 – 2579)
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้าเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของ
กระทรวงมหาดไทย (องค์การจัดการน้าเสีย)
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

หน่วยงานเจ้าของแผน

สถานะ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านกระบวนการพิจารณา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
และรายงานให้คณะรัฐมนตรี
มนุษย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย

รับทราบแล้ว

ผ่านกระบวนการพิจารณา
ณ กันยายน 2562
สานักงานฯ เห็นสมควร
ทบทวนหรือปรับปรุงแผนให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานฯ
18

วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3
01

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 1

02
แผนระดับที่ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ (12)
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

03
แผนระดับที่ 3

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(7) โครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

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

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

1) PDP: แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580
2) EEP: แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579
3) Smart Grid: แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
4) AEDP: แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579
5) OIL: แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579
6) Gas: แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพ.ศ. 2558 – 2579
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน

nscr.nesdc.go.th

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน /กรมที่เกี่ยวข้อง ประจาปี พ.ศ. 2563

ตัวอย่างโครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานด้านพลังทดแทน

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
19

วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

แผนระดับที่ 3 เป็นแผนในเชิงปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) โดยแผนระดับที่ ประกอบด้วย 3 แผนหลักได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน
... แผนปฏิบัติราชการรายปี และราย 5 ปี โดยสานักงานฯ พบว่า

*หมายเหตุ ระยะเวลาการดาเนินงานของแผนฯ ต้องมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ ในระยะแรกเป็นการดาเนินการระหว่างปี 2563-2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

ข้อค้นพบเบื้องต้นจากการรวบรวมแผนระดับที่ 3 จากหน่วยงานของรัฐ รวมจานวน 149 แผน จาก 38 หน่วยงาน
แผนปฏิบัติการราชการ/แผนปฏิบัติการด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทประเด็น

การต่างประเทศ

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

เศรษฐกิจ
ฐานราก

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

1. ควรยุบรวมเป็นหนึ่ง
แผนปฏิบัติการด้านหลัก

2. ไม่จาเป็นต้องมี

3. ควรมีการจัดทาเพิ่มเติม

4. ควรปรับเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ

หมายเหตุ

-

แผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)

-

-

แผนแม่บทฯ
ประเด็นการ
ต่างประเทศ
มีเนื้อหาครอบคลุม
แล้ว

ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย
(2558 – 2564)
ยุทธศาสตร์สับปะรด (2560 – 2569)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ (2560 – 2564)
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
(2560 – 2564) ฯลฯ

-

-

-

รวมเป็นแผนปฏิบัติ
การด้านผลิตภัณฑ์
เกษตร

-

-

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและวิสาหกิจชุมชน

-

-

nscr.nesdc.go.th

-

แผนยุทธศาสตร์สานักงานกิจการยุติธรรม รวมเป็นแผนปฏิบัติ
กระทรวงยุติธรรม (2559 – 2562)
ราชการกระทรวง/
กรม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปี
พ.ศ.
2563 –
ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2565
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2562
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วาระที่ 3.1

3.1.2 แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1 ขอความเห็ นชอบแนวทางการจั ดท าแผนระดั บที่ 3 ในส่ ว นของแผนปฏิ บั ติ การด้ าน....

และมอบหมายสานักงานฯ พิจารณากากับการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่าย
ระดับของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม

2 ขอความเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนเร่งรัดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ

ราชการ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ตามลาดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้ชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้
เกิดการถ่ายทอดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนาเข้าแผนในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ตัวอย่างโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว

Ways
(Y)

ประเด็น
4.3 สร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว

แผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

1. ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนแม่บทประเด็น (5) การท่องเที่ยว
แผนย่อย
การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดานความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว อันดับ 70 ในช่วงปี 2561-2565
(ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่ 111)
n

Means
(X)

แผนปฏิบัติ
ราชการ
ของ
หน่วยงาน
ของรัฐ

X1
*โครงการยกระดับ
ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
(219 ล้านบาท)

X2
*โครงการพัฒนา
ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร
(166 ล้านบาท)

X3
*โครงการยกระดับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ไทยสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพระดับ
โลก (1,500 ล้านบาท)

X4
โครงการคืนระบบ
นิเวศชายฝั่งให้กับ
ชายฝั่งทะเลและเกาะ
ของประเทศไทย

*หมายเหตุ โครงการดังกล่าวปรากฏในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 รายจ่ายประจาปี 2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

ผลลัพธ์
ขั้นสุดท้าย

2561-2565

ผลลัพธ์

70 65
60 55

z

Ends
(Z)

X5
โครงการแก้ไขและฟื้นฟู
ชายหาดท่องเที่ยวที่ประสบ
ปัญหาการกัดเสาะและสูญเสีย
ระบบนิเวศน์ชายฝั่งอย่างเป็น
ระบบ

Xn
..........
ผล
ผลิต
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วาระที่ 3.1

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ตัวอย่างโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

Ends
(Z)

ประเด็น
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย
เชื่อมโลก

Ways
(Y)

แผนแม่บทฯ

Means
(X)

แผนปฏิบัติ
ราชการ
ของ
หน่วยงาน
ของรัฐ

เป้าหมาย

1. ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

แผนแม่บทประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนย่อย
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ GDP ลดลง
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ GDP ลดลง
น้อยกว่าร้อยละ 12 ในช่วงปี 2561-2565
(ปัจจุบัน ร้อยละ 13.8)
n
X1
*โครงการการ
คมนาคมขนส่งทาง
รางมีความสะดวก
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
(14 ล้านบาท)

X2
*โครงการจัดหา
ระบบแจ้งเตือน
(ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ)
(125 ล้านบาท)

X3
*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบ NSW
(22 ล้านบาท)

*หมายเหตุ โครงการดังกล่าวปรากฏในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 รายจ่ายประจาปี 2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ตัวชี้วัด

1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

nscr.nesdc.go.th

2561-2565

12% 11%

ผลลัพธ์

10% 9%

n

Xn
………..

ผลลัพธ์
ขั้นสุดท้าย

Xn
………….

Xn
………….

ผล
ผลิต
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วาระที่ 3.1

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ตัวอย่างโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

Ends
(Z)

ประเด็น
4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของผู้ประกอบการยุคใหม่

เป้าหมาย

1. ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนแม่บทประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

Ways
(Y)

แผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของSMEต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42 ในปี 2560 เป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 ภายในปี 2565 (ปัจจุบัน ร้อยละ 43)

45%

50% 55%

60%

ผลลัพธ์
ขั้นสุดท้าย

2561-2565

ผลลัพธ์
n

n

Means
(X)

แผนปฏิบัติ
ราชการ
ของ
หน่วยงาน
ของรัฐ

X1
*แผนงานการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อน
ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วท./
พณ./ มท.)

X2
*โครงการพาณิชย์
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล (พณ.)

X3
*โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
และบูรณาการ
ข้อมูล SME Big
Data (สสว.)

X4
*แผนงานยกระดับ
ระบบคุณภาพของ
ชาติให้มีประสิทธิภาพ
(วท.)

*หมายเหตุ โครงการดังกล่าวปรากฏในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 รายจ่ายประจาปี 2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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X5
แผนงานพัฒนา
ระบบ SME
Credit Rating
Database และ
SME Scoring
(สสว.)

Xn
..........
ผล
ผลิต
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วาระที่ 3.1

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ตัวอย่างจุดเน้น/ประเด็นที่ต้องเร่งรัดขับเคลื่อนในระยะ 5 ปีแรกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ ช่วง 5 ปีแรก
(1) ความมั่นคง

(3) การเกษตร

(4) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

จุดเน้นที่ต้องขับเคลื่อน
ปี 2563

ปี 2564

-การขับเคลื่อน ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
-การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน ด้าน 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ 3) การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
-พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย
-ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรบนฐานชีวภาพ
-พัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ
-สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่
ไทยมีศักยภาพ (เกษตร อาหาร ท่องเที่ยว สุขภาพ)
-พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร
-ผลักดันการเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
-สนับสนุนการตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน
-พัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
-ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
-จูงใจผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทยเพื่อการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี

-การขับเคลื่อน ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
-การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์) ต่อเนื่องจากปี 2563
-ยกระดับการผลิตจากเกษตรปลอดภัยให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

nscr.nesdc.go.th

- พัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาค (เตรียม
คน/ส่งเสริมการลงทุน/สร้างนวัตกรรม ฯลฯ)

28

วาระที่ 3.1

3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

สรุปจุดเน้น/ประเด็นที่ต้องเร่งรัดขับเคลื่อนในระยะ 5 ปีแรกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ ช่วง 5 ปีแรก

จุดเน้นที่ต้องขับเคลื่อน
ปี 2563

ปี 2564

- ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาสุขอนามัยของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อนของตัวชี้วัด)
(5) การท่องเที่ยว
-ยกระดับมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
-รักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
-รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมและเป็นจุดแข็งในการ
ดึงดูดการท่องเที่ยว
-ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกับเก็บพลังงาน
(7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
-นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มในการระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ
ที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ลดความซ้าซ้อน และสอดรับกับกลุ่มเป้าหมาย
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ -พัฒนาระบบ SME Credit Rating Database และ SME Scoring
ขนาดกลางและขนาดย่อม -พัฒนา SME ONE เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
ยุคใหม่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและการ
ให้บริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม
-การขยายตลาดและสร้างฐานการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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-รักษามาตรฐานความปลอดภัย
-พัฒนาสุขอนามัยของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
-รักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมและเป็นจุดแข็งในการ
ดึงดูดการท่องเที่ยว

-กาหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
-ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับการ
พัฒนาและต่อยอดให้ใช้งานร่วมกันได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

สรุปจุดเน้น/ประเด็นที่ต้องเร่งรัดขับเคลื่อนในระยะ 5 ปีแรกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ ช่วง 5 ปีแรก

จุดเน้นที่ต้องขับเคลื่อน
ปี 2563

ปี 2564

-โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ ชุมพร – ระนอง เชื่อมโยงการพัฒนาด้านตะวันออกกับ
ด้านตะวันตกของชายฝั่งทะเลภาคใต้ และเชื่อมโยงท่าเรือระนองกับ EEC
(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
-สนับสนุนการใช้ประโยชน์ท่าเรือระนอง และการเปิดประตูทางทะเลฝั่งตะวันตกของ
ภาคใต้
-สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ทั้งในด้านกฎหมาย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
-โครงการ Doing Business Portal ปรับกระบวนงานบริการประชาชนให้เป็น Digital
(20) การบริการประชาชนและ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการภาครัฐ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

-ผลักดันป่าชายเลนระนองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นมรดกโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
-พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว และการ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญให้มีชื่อเสียงระดับโลก (ทั้งในเชิงวิชาการ และ/หรือ
การตลาด)
-ผลักดันยกระดับคุณภาพรัฐบาลดิจิทัลของทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เกิดความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-โครงการการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ -ยกระดับความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและคุณธรรมในการดาเนินงานของภาครัฐ
(21) การต่อต้านการทุจริตและ
(ITA) ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงระดับกระทรวง
ประพฤติมิชอบ
(22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

-โครงการปรับกฎหมายให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ -ผลักดัน Electronic Portal กลางของกฎหมาย เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงและ
ดาเนินงานภาครัฐและการบริการประชาชน
แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบท

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

-เพิ่มจานวนและคุณภาพของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
-จูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญทัง้ ในและต่างประเทศร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
-พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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3.1.3 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักงบประมาณ สานักงานฯ ร่วมกับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการจั ดท าโครงการส าคั ญ น าไปสู่ก ารก่ อ ให้ เ กิด การสนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นคาของบประมาณประจาปี 2564 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 3.1

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1

ขอความเห็นชอบการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่สานักงานฯ เสนอในข้อ 3.1.1

2

ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน.... และมอบหมายสานักงานฯ พิจารณากากับการดาเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3

ขอความเห็นชอบ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนเร่งรัดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ
ตามลาดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้ชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
ทาให้เกิดการถ่ายทอดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนาเข้าแผนใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

4

ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักงบประมาณ สานักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทาโครงการสาคัญ
นาไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่ างเป็น
รูปธรรม และใช้เป็นคาของบประมาณประจาปี 2564 ต่อไป

5

มอบหมายให้สานักงานฯ นาเสนอผลการพิจารณาตามข้อ 1 – 4 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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วาระที่

3.2

เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
แนวทางการจัดทารายงาน

ความเป็นมา
พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560

ใช้เป้าหมายและค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

39

รายงานอย่างน้อยต้อง

163 ตัวชี้วัดของแผนย่อย ...

 ความก้าวหน้า  อุปสรรค
 ปัญหา
 ข้อเสนอแนะ

ภายใน 90 วัน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

หน่วยงาน

eMENSCR

รายงานผลดาเนินการ

กาหนดให้หน่วยงานแจ้งรายงานการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 และความเชื่อมโยงของผลลัพธ์แผนงาน/
โครงการต่อเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ

สศช.
จัดทารายงานประจาปี

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ...

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ 2
แผนระดับ 3

โครงการ/การดาเนินงาน
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ

1

บทสรุปผู้บริหาร

2

บทนา

3

การปฏิรูปประเทศ

กล่าวถึงสรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการในภาพรวม
สรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ

1

บทสรุปผู้บริหาร

ความเป็นมา สรุปย่อของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น พร้อมทั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

2

บทนา

ผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ โดยแสดงการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่าง ๆ

3

4

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

• ความก้าวหน้าการดาเนินการเป็นรายแผนแม่บทฯ
• สถานะเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนแม่บทฯ และแผนย่อย
• ผลการดาเนินงานของรัฐบาลและโครงการที่เกี่ยวข้อง
• บทวิเคราะห์การประเมินผลรายแผนแม่บทฯ

ผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู ประเทศ

4

แผนการปฏิรูปประเทศ

5

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

5

ปัญหาและอุปสรรค

6

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่ นการดาเนินการระยะต่อไป
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

6

ข้อเสนอแนะ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการในภาพรวม
การบรรลุผลตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ
และสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ
ความเป็นมาและสาระสาคัญของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามข้อกาหนดรัฐธรรมนูญฯ
และข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ โดยแสดงผลการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
หรือผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ
• ผลการดาเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
• สถานะความคืบหน้าของกิจกรรม
• สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปฯ
• บทวิเคราะห์การประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรค อาทิ การดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน ตามมาตรา 26 และ 27
ของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนฯ
สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการในระยะต่อไป
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามหมวด 16
ของรัฐธรรมนูญฯ
36

วาระที่ 3.2

เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

กรอบระยะเวลาการจัดทารายงานประจาปี 2562 และ 2563
ร่างรายงานฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณา
หน่วยงานของรัฐนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินการ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ร่างรายงานฯ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ม.ค. 63

ก.พ. 63

ประมวลผลข้อมูลการรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR และ
จัดเตรียมร่างรายงาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

มี.ค. 63

เสนอรายงาน Mid-term Review
(ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 61-63
และครึ่งแผนฯ 12)
• คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
• คณะรัฐมนตรี
• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
• รัฐสภา

………

ดาเนินการจัดพิมพ์
รายงานประจาปี 62 และ
จัดส่งให้
• คณะรัฐมนตรี
• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
• รัฐสภา
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

nscr.nesdc.go.th

ก.ย. 63

………

ม.ค. 64

เสนอรายงานประจาปี 2563
(เพิ่มเติมบทว่าด้วยสถานการณ์
ของประเทศในระยะครึ่งแผนฯ 12)
• คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
• คณะรัฐมนตรี
• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
• รัฐสภา
37

วาระที่ 3.2

เค้าโครงรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1

ขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เค้าโครงรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการประจาปี ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง กรอบระยะเวลาการจัดทารายงานฯ ตามที่สานักงานฯ
เสนอ

2

มอบหมายสานักงานฯ ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และระเบียบว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ต่อไป

3

ขอความเห็นชอบให้สานักงานฯ ดาเนินการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) กับระบบข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิ ด ชอบของหน่ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศด้ านงบประมาณของสานัก งบประมาณและกรมบัญ ชีก ลาง โดย
ให้หน่วยงานของรัฐที่จะดาเนินการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอื่นใด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ
ให้ใช้ระบบ eMENSCR ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลนั้น ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบหรือให้หน่วยงานดาเนินการใด ๆ
รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐนาเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นใดเข้าในระบบฯ eMENSCR เพื่อให้ระบบ eMENSCR เป็น
ระบบหลักของการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่

4.1

การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562)
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1
ความเป็นมา

การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562)

ประเด็นอภิปรายที่สาคัญของ สว. ต่อรายงานฯ (เม.ย. – มิ.ย. 61)

1

การปรับปรุงรูปแบบการรายงานและการ
ติ ดตามผลให้ มี ความชั ดเจนยิ่ งขึ้ น อาทิ เป้ าหมาย

ตั ว ชี้ วั ด และขอบเขตการด าเนิ น การของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

2

การเร่งรัดกิจกรรมตาม
แผนการปฏิรูปประเทศที่สาคัญ

nscr.nesdc.go.th

3

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ การแต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

40

วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562)

ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
กิจกรรม/ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การศึกษา
ตารวจ (จัดทาเฉพาะร่างกฎหมาย)
รวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมรวม ร้อยละ
18
56
115
38
121
325
139
22
50
71
143
131

จานวน
1
5
14
44
33
35
14
7
19
16
24
7
2

-

221

1,229
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการช้ากว่าแผนฯ
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุง

หรือคิดเป็นร้อยละ 10nscr.nesdc.go.th

ประกาศใช้
3
4
2
8
13
1
2
4
4
4
-

45

หรือคิดเป็นร้อยละ 20

41

วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีความคืบหน้าสะสมเป็นรายจานวนกิจกรรม และร้อยละของกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม/ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การศึกษา
รวม
ร้อยละ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
0
14
9
8
28
22
3
3
15
6
10
3

121
10

nscr.nesdc.go.th

อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ
ตามแผนฯ ช้ากว่าแผนฯ
18
0
42
0
69
15
30
0
59
28
302
1
97
37
14
0
34
1
49
10
132
0
128
0

974
79

92
8

กิจกรรมที่
ต้อง
ปรับปรุง
0
0
22
0
6
0
2
5
0
6
1
0

42
3

รวม
18
56
115
38
121
325
139
22
50
71
143
131

1,229
42

วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การศึกษา
กระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
รวม

พระราชบัญญัติและ
กฎหมายว่าด้วย...
จานวน
เสร็จ
1
4
3
14
4
44
2
32
8
35
13
14
1
7
2
17
3
5
21
2
6
4
2
202
42

พระราชกฤษฎีกา/
กฎกระทรวง/ระเบียบ
จานวน
เสร็จ
1
1
2
1
11
3
2
1
19
3

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
nscr.nesdc.go.th

รวม
จานวน
1
5
14
44
33
35
14
7
19
16
24
7
2

221

เสร็จ
3
4
2
8
13
1
2
4
4
4
-

45

43

วาระที่

4.2

ความคืบหน้าการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

ความคืบหน้าการเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ความเป็นมา

1.

มาตรา 6 วรรคสอง
กาหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ
2560

มาตรา 13
กาหนดให้ ครม. แจ้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศแก้ไขปรับปรุงแผนด้านนั้น ๆ โดยเร็ว

2.

มติ ครม.
12 มีนาคม 2562

มอบหมายให้สานักงานฯ ตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ก่อนเสนอ ครม. พิจารณา ตามมาตรา 13 ต่อไป
2 กันยายน 2562 ที่ประชุมร่ว มประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ได้เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

ประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

2

3

4

nscr.nesdc.go.th

5

45

วาระที่ 4.2

ความคืบหน้าการเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แนวทางการดาเนินงาน

ส านั ก งานฯ อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการน าเสนอประเด็ น ในการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณามอบหมาย
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่
ครม. มอบหมาย ภายในระยะเวลา 90 วัน
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นด้วย
พ.ย. 62

ในกรณีที่ ครม. มีมติให้
ปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศ ณ ต้นเดือน
พฤศจิกายน 2562

จึ จึ

ธ.ค. 62

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา ภายใน 30 วัน

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศพิจารณา ภายใน 30 วัน

เสนอรัฐสภาทราบ
และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป

เม.ย. 63

เสนอ ครม.
พิจารณา ภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
งเรีย่อนมาเพื
่อทราบณ เดือนกันยายน 2562 เพื่อ ครม. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
งเรียนมาเพื
โปรดทราบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่

4.3

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.3

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

ระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ
(eMENSCR)
4 หลักการ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก

5/2

ฐานข้อมูลอื่น

เชื่อมโยง

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

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

5/1
M1

ความ
เชื่อมโยง
กับแผนใน
ระดับ
ต่างๆ

6

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)

นิติบัญญัติ

ตุลาการ

องค์กร
อิสระ

องค์กร
อัยการ

คณะ
รัฐมนตรี

คกก.
ปฏิรูป

คกก.
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ประชาชนแสดงความเห็น
เรียกดูข้อมูล
และข้อเสนอแนะ
ได้ตลอดเวลา
eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
M2

ข้อมูล
ทั่วไป

M3

รายละเอียด
แผนงาน/
โครงการ/
การ
ดาเนินการ

M4

แนว
ทางการ
ดาเนินการ

M5

งบประมาณ

M6

ผลการ
ดาเนินงาน
ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอ

M7

การอนุมัติ
ตามลาดับ
การบังคับ
บัญชา

การประเมินและ
รายงานผล (Y)

7

9

เพิ่ม
รายการอื่น

8 10

ต้องการ
ข้อมูลพื้นที่

รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบ

1. ระยะเวลา (สานักงานฯ กาหนด) ระยะเวลาในการรายงานผลภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส
2. การรายงาน (สานักงานฯ กาหนด) อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดแผนงานโครงการ /ความสอดคล้อง
หน่วย
กั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิ รู ปประเทศ /ความก้ าวหน้ าและผลสั มฤทธิ์ /ปั ญหาอุ ปสรรค /
งาน
ข้อเสนอแนะแก้ไข
นาเข้าข้อมูลแผน 3. กรณีที่ไม่รายงานตามระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ครบถ้วน สานักงานฯ แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้า
/โครงการ (X)
องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว
nscr.nesdc.go.th

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

ระเบียบติดตามฯ
48

วาระที่ 4.3

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้อย่างบูรณาการ ลดต้นทุน
และระยะเวลาของหน่วยงานในการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรหัสผ่านเข้าระบบ eMENSCR แล้ว
eMENSCR รองรับการนาเข้าแผนระดับที่ 3 แล้ว
ส่วนราชการนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแล้ว 19,297 โครงการ

การดาเนินการในระยะต่อไป

สกสว.

การติดตามด้านสาธารณสุขของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

สธ.

สถ.มท.
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่

4.4

การขับเคลื่อนและการสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.4
1

การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ

สร้างการตระหนักรู้
ปฐมวัย
(0-5 ปี)

2

สร้างความเข้าใจ
วัยเรียน
(5-14 ปี)

3

สร้างการยอมรับ

4

สร้างความเชื่อมั่น

วัยรุ่น/นักศึกษา
(15-22 ปี)

วัยแรงงาน
(23-59 ปี)

การสนับสนุนและการเป็นส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
ผู้สูงอายุ
(60 ปี+)

วีดีทัศน์ในรูปแบบโมชั่นกราฟิกยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
วีดีทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ (National Strategy 2018 - 2037 Unofficial Translation)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 สาหรับผู้พิการทางสายตา
เกมฝึกสมองและสร้างทักษะทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

วีดีทัศน์สร้างการตระหนักรูเ้ กี่ยวกับผลการดาเนินการก่อน - หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ
การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
การสร้างการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครู ผ่านการ์ตูนสั้น
เกมกระดานสอนการเรียนรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างการตระหนักรูแ้ ละหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง
การส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์
การเสริมสร้างความตระหนักรูใ้ นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อภิธานศัพท์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Massive Open Online Course :
MOOCs (กลุ่มข้าราชการ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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อยู่ระหว่างดาเนินการ
51

วาระที่ 4.4

การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน

แผนแม่บทฯ ไปปสู่การปฏิบัติ
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่าง
ประเทศ

3 ประชุมการดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

ประเด็น การบริการประชาชน / ประเด็นการ
พัฒนาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ / ประเด็นการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม / ประเด็นการพัฒนา
ภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
ต.ค. 62

4 ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ

(National Strategy 2018 – 2037)
5 ยุทธศาสตร์ชาติ สาหรับผู้พิการทาง
สายตา
6 วีดีทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ฉบับภาษาอังกฤษ
7 Motion Graphic ยุทธศาสตร์ชาติ
8 Card Game ยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

โครงการสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่ม
เด็กเปราะบางในจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสร้างการ
ตระหนักรู้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยพลัง
ภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

โครงการเสียงเยาวชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
และสร้างความตระหนักรู้
ยุทธศาสตร์ชาติ

หลักสูตร NESDC MOOC
การจัดทาอภิธานศัพท์

ก.พ. 63

ธ.ค. 62
การผลิตสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับผล
การดาเนินการก่อน-หลังของการ
มียุทธศาสตร์ชาติ
Teaser ฉบับประชาชน

คือ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
คือ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมการ/ดาเนินการ
nscr.nesdc.go.th

ม.ค. 63

โครงการการสร้าง
การตระหนักรู้ผ่าน
การ์ตูนสั้น

พ.ค. 63
เกมกระดานสอนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ชาติชาติด้านสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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วาระที่

4.5

องค์ประกอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.5

องค์ประกอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
องค์ประกอบ

ผู้ดารงตาแหน่ง

สถานะ

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แต่งตั้งเพิ่มได้

ประธาน

นายกรัฐมนตรี

-

รองประธาน 1

ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร

-

รองประธาน 2

ประธานวุฒิสภา

-

รองประธาน 3

รนม.ประวิตรฯ

-

กรรมการโดย
ตาแหน่ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

13 คน
ไม่เกิน 17 คน ปัจจุบันลาออก 3
แต่งตั้งมาแล้ว 12 คน ราย เหลือ 9 ราย
เลขาธิการ สศช.

8 ราย
-

คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
(แต่ละคณะมีจานวน
ไม่เกิน 15 ราย)

ประธาน

กรรมการ
และ
เลขานุการ

กรรมการ
ที่มีอยู่

กรรมการ
ที่ลาออก

1. ด้านความมั่นคง

ว่าง

ว่าง

5 ราย

6 ราย

2. ด้านการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาคนฯ

ว่าง

ว่าง

10 ราย
10 ราย

2 ราย
3 ราย

10
ราย
5 ราย
5 ราย

4. ด้านการสร้างโอกาสฯ

9 ราย

3 ราย

6 ราย

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตฯ

9 ราย

-

6 ราย

9 ราย

4 ราย

6 ราย

6. ด้านการปรับสมดุลฯ
nscr.nesdc.go.th

ว่าง

แต่งตั้ง
เพิ่มได้
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วาระที่ 4.5

องค์ประกอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ข้อหารือองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วยกรรมการเพียงประเภท
เดี ย ว การขาดประธาน กรรมการ หรื อ
กรรมการและเลขานุการ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศแต่ละคณะ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
(แต่ละคณะมีจานวนไม่เกิน ประธาน
15 ราย)
1. ด้านการเมือง
ว่าง
2. ด้านการบริหารราชการฯ
ว่าง
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
ว่าง
5. ด้านเศรษฐกิจ
ว่าง
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
7. ด้านสาธารณสุข
ว่าง
8. ด้านสื่อสารมวลชนฯ
ว่าง
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและ
ว่าง
ปราบปรามการทุจริตฯ
nscr.nesdc.go.th

กรรมการ
และ
เลขานุการ
ว่าง

ว่าง
ว่าง

2 ราย
9 ราย
9 ราย
8 ราย
6 ราย
11 ราย
6 ราย
9 ราย
9 ราย
6 ราย

กรรมการ
ที่ลาออก/
พ้นตาแหน่ง
8 ราย
3 ราย
1 ราย
2 ราย
5 ราย
4 ราย
2 ราย
4 ราย
4 ราย

กรรมการ
ที่สามารถแต่งตั้ง
เพิ่มเติมได้
13 ราย
6 ราย
6 ราย
7 ราย
9 ราย
4 ราย
9 ราย
6 ราย
6 ราย
9 ราย

9 ราย

3 ราย

6 ราย

กรรมการ
ที่มีอยู่
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5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่
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BACK UP
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th

75

วาระที่ 3.1

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น เป้าหมายประเด็น และเป้าหมายแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระที่ 3.1
Ends

Z

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Y2

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ

Ways
Y1

แนวทางการพัฒนา Y1

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี)

Means
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

X

เป้าหมายแผนย่อย

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

โครงการ...

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

ผลลัพธ์
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

หมายเหตุ : หากไม่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องเข้า ครม. สศช. จะพิจารณาเบื้องต้นถึงความจาเป็นที่จะต้องนาเข้า ครม.

• มี กม.ให้นาเข้า ครม.
• ไม่มี กม. แต่มีความ
จาเป็นต้องนาเข้า ครม.
พิจารณา
• ไม่มีความจาเป็นต้อง
นาเข้า ครม. พิจารณา

ไม่ต้องนาเข้า
ครม.

หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. 25XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การ
มหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 25XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

โครงสร้างรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
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วาระที่ 3.2

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

โครงสร้างรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

โครงสร้างรายงานประจาปียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
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ตัวอย่างโครงการของปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่คาดว่าจะสามารถนาปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และ 15
ประเด็นเร่งด่วน
แผนแม่บท
ประเด็น
15 ประเด็น
เร่งด่วน

1.ตาบล
มั่นคงฯ

2. ปัญหา
มั่นคงเร่งด่วน

ตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
ใน จชต.
1,079 ล้าน
บาท

เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาค
ประชาสังคมและ
นานาชาติ 6.5
ล้านบาท

9. เศรษฐกิจ
ฐานราก

15. อุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ

การจัดตั้ง
สถาบันไอโอที
231.41 ล้าน
บาท

5. การท่องเที่ยว 11. กระจายศูนย์

แหล่งท่องเที่ยวได้รบั พัฒนาผังเมืองที่
การฟื้นฟูและพัฒนา มีคุณภาพใน
50 แห่ง งบประมาณ พื้นทีต่ ามแนว
รวม 5,098.38 ล้าน ระเบียง EEC 439
ล้านบาท
บาท

พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง และ
เกษตรกรรุ่นใหม่
215.56 ล้านบาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

13. โลจิสติกส์

กลางความเจริญ

9. เศรษฐกิจ
ฐานราก

ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน
โคราช และสาย
บางใหญ่ กาญฯ
รวม 309 กม.
12,657 ล้านบาท

8. คนและ
การศึกษา

7. สังคมสูงวัย

8. คนและ
การศึกษา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรม
และบูรณะและพัฒนา
โบราณสถานด้าน
ศาสนา 32.155 ล้าน
บาท

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ ส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
188 ล้านบาท

พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพทุกตาบล
200 ล้านบาท

เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล
(EECd) 4,341 ล้าน
บาท

พัฒนาวิสาหกิจสู่
ความเป็นมืออาชีพ
61.60 ล้านบาท

nscr.nesdc.go.th
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ตัวอย่างโครงการของปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่คาดว่าจะสามารถนาปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และ 15
ประเด็นเร่งด่วน
แผนแม่บท
ประเด็น
15 ประเด็น
เร่งด่วน

10.สาธารณสุข

เร่งรัดการผลิตแพทย์
และบุคลากรด้าน
สาธารณสุขไม่น้อย
กว่า 31,31,000 คน
2,260 ล้านบาท

ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
123,917 ล้านบาท

8. คนและ
การศึกษา

1.ตาบล
มั่นคงฯ

9. เศรษฐกิจ
ฐานราก

9. เศรษฐกิจ
ฐานราก

4. จัดการมลพิษ

4. จัดการมลพิษ

5. การทางาน
ภาครัฐ

3. แก้ไขปัญหา
ทุจริต

6. สภาพแวดล้อมรัฐ 15. อุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ

ผลักดันการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 319.17
ล้านบาท

พัฒนาเมืองกีฬา
(Sport City) 36
ล้านบาทบาท

เพิ่มเงินอุดหนุน
สภาเด็กและ
เยาวชน
202 ล้านบาท

บริหารจัดการ
ที่ดินทากินให้
เกษตรกรรายย่อย
และผู้ด้อยโอกาส
358. ล้านบาท

กองทุนประชารัฐ
สวัสดิการ (บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ)
14.6 ล้านคน
40,000 ล้านบาท

โครงการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้า)
ระยะที่ 1,122 ล้าน
บาท

โครงการจัดหาแหล่งน้า
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
18,663 ล้านบาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง
ศึกษาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ที่ทาการ สังคม ต่อต้านการทุจริตด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปกครองจังหวัดและ มิติทางวัฒนธรรมและมิติด้าน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
อาเภอ งบประมาณ 21
และประชาชน 10 ล้านบาท
สังคม 4 ล้านบาท
ล้านบาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีความคืบหน้าสะสมเป็นรายจานวนกิจกรรม และร้อยละของกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม/ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การศึกษา
รวม
ร้อยละ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
0
14
9
8
28
22
3
3
15
6
10
3

121
10

nscr.nesdc.go.th

อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ
ตามแผนฯ ช้ากว่าแผนฯ
18
0
42
0
69
15
30
0
59
28
302
1
97
37
14
0
34
1
49
10
132
0
128
0

974
79

92
8

กิจกรรมที่
ต้อง
ปรับปรุง
0
0
22
0
6
0
2
5
0
6
1
0

42
3

รวม
18
56
115
38
121
325
139
22
50
71
143
131

1,229
84

วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การศึกษา
กระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
รวม

พระราชบัญญัติและ
กฎหมายว่าด้วย...
จานวน
เสร็จ
1
4
3
14
4
44
2
32
8
35
13
14
1
7
2
17
3
5
21
2
6
4
2
202
42

พระราชกฤษฎีกา/
กฎกระทรวง/ระเบียบ
จานวน
เสร็จ
1
1
2
1
11
3
2
1
19
3

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
nscr.nesdc.go.th

รวม
จานวน
1
5
14
44
33
35
14
7
19
16
24
7
2

221

เสร็จ
3
4
2
8
13
1
2
4
4
4
-

45
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วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.1

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

Timeline การรายงานความคืบหน้าฯ
หน่วยงานรายงานความคืบหน้า Q4

ต.ค.

พ.ย.
สศช.
ครม.
ประมวลผล พิจารณา

Q1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

หน่วยงานรายงานความคืบหน้า Q1

ธ.ค.
รายงาน
ต่อรัฐสภา

ม.ค.

หน่วยงานรายงานความคืบหน้า Q3

หน่วยงานรายงานความคืบหน้า Q2

ก.พ.
สศช.
ครม.
ประมวลผล พิจารณา

มี.ค.
รายงาน
ต่อรัฐสภา

Q2

เม.ย.

พ.ค.

Q3

nscr.nesdc.go.th

ก.ค.

มิ.ย.

สศช.
ครม.
ประมวลผล พิจารณา

รายงาน
ต่อรัฐสภา

ส.ค.
สศช.
ครม.
ประมวลผล พิจารณา

ก.ย.
รายงาน
ต่อรัฐสภา

Q4
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วาระที่ 4.4

การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP)

Key Messages

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.4

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP)

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.4

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP)

https://www.tpmap.in.th/2562/
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.4

การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP)

จังหวัดสมุทรสงคราม

วิเคราะห์จุดอ่อนในพืน้ ที่

Actionable information

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.4

การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP)
FINDING PARTICULAR TARGET GROUPS

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.4

การแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP)

แนวทางการพัฒนาและขยายผล TPMAP

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 4.4

การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ฉบับภาษาอังกฤษ

โมชั่นกราฟิกยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่การสรุปประเด็นการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกช่วงวัย
วิธีการ : จัดทาวีดีทัศน์สรุปสาระสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
http://nscr.nesdc.go.th และ YouTube ช่อง ThailandCSreform

•
•
•

•
•
•

1
รู ปแบบวีดท
ี ศ
ั น์

•

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Massive Open
Online Course: MOOCs)

ผลการพัฒนาประเทศก่อน – หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ
•
•

•
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเชื่อมั่นต่อยุทธศาสตร์ชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(1) กลุ่มเด็ก (2) กลุ่มเยาวชน (3) กลุ่มวัยแรงงานที่เป็นผู้ประกอบการ/
ภาคธุรกิจ (4) กลุ่มวัยแรงงานที่เป็นลูกจ้าง (5) กลุ่มผู้สูงอายุ และ (6) กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป
วิธีการ : จัดทาวีดีทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นภาพพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วงก่อน – หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ
สถานะ : คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปเหตุผลและความจาเป็น วิสัยทัศน์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในเวทีโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ต่างประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ
วิธีการ : จัดทาวีดีทัศน์สรุปวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
http://nscr.nesdc.go.th และ YouTube ช่อง ThailandCSreform

•

•
•
•

nscr.nesdc.go.th

วัตถุประสงค์ : เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและ
เหตุผล ความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ภาพรวมของแนวทางการพัฒนา และการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุผล
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
(ระยะแรกในกลุ่มข้าราชการและบุคลากรของรัฐ)
วิธีการ : จัดทาหลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จและเผยแพร่เดือนมกราคม 2563
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•

การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ
การแก้ไขความยากจนและพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า (TPMAP)

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษ (National Strategy 2561 – 2580: Unofficial
Translation)

•
•
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยในระยะ
20 ปีข้างหน้า
กลุ่มเป้าหมาย : ต่างประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ
วิธีการ : จัดทาการแปลเล่มยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นภาษาอังกฤษ
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th

•
•
•

•

2
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับสาหรับผู้พิการทางสายตา
•
•
•
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และและหุ้นส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชากรที่มีความพิการทางสายตา
วิธีการ : จัดทาเล่มยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบอักษรเบรลล์ และไฟล์เสียง
สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ไฟล์เสียง
ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยของประเทศไทยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกช่วงวัย
วิธีการ : การนาฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อชี้เป้าประชากรที่มีปัญหาความยากจน และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563

2

1
รู ปแบบเอกสาร

• วิธีการ : การนาฐานข้อมูลจาแล้ว
เสร็จเดือนกันยายน 2563
1
่
รู ปแบบการขับเคลือนสู
่การปฏิบต
ั ิ

การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มเปราะบาง

การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี ด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่ม
เปราะบาง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดการตนเอง และพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด
และเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น จะสามารถกลับเข้าสู่
สังคมและเติบโตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป
• กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
• วิธีการ : ลงพื้นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มเปราะบาง
• สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563

• วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาบนฐานความรู้และ
ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนที่แท้จริง
• กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกช่วงวัย
• วิธีการ : ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติด้วยตนเอง
ภายในชุมชน“การระเบิดการเรียนรู้จากข้างใน”
• สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ

เกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

• วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจต่อแนวทาง
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านเกมฝึกสมองฯ
• กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
• วิธีการ : ใช้เกมฝึกสมองฯ เป็นเครื่องมือในการสอดแทรก
สาระสาคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบทีน่ ่าสนใจ
เข้าใจง่าย และสนุกสนาน
• สถานะ : ดาเนินการแล้วเสร็จ เผยแพร่ในรูปแบบ
print & play ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th

การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และครู ผ่านการ์ตูนสั้น
• วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และ
ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติผ่านเรื่องราวการ์ตูนสั้น
• กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวัยเด็กและเยาวชน
• วิธีการ : ใช้การ์ตูนสั้นสอดแทรกสาระสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และ
สนุกสนาน
• สถานะ : คาดว่าจะเผยแพร่ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ
2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

2

1

•

รู ปแบบ
่ ้างสรรค ์
การเรียนรู ้ทีสร

3

เกมกระดานสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

การส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วย
พลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์
• วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจ
ผ่านการถ่ายภาพที่สะท้อนแนวความคิดยุทธศาสตร์ชาติ
• กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนตั้งแต่วัยเรียนจนถึงผู้สูงอายุที่สนใจ
การถ่ายภาพ
• วิธีการ : เผยแพร่ทักษะการถ่ายภาพ และการถ่ายภาพที่สะท้อน
แนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างและพัฒนาทักษะสาคัญ
แห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิด การสังเกต เป็นต้น
• สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

•
•
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสานึกให้เกิด
การรักษาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจ
วิธีการ : ใช้เกมกระดานเป็นเครื่องมือในการสอดแทรกสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสนุกสนาน
สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2563

การจัดทาอภิธานศัพท์ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
• วัตถุประสงค์ : เพื่ออธิบายความหมายคาศัพท์เฉพาะภายใน
เล่มยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ
• กลุ่มเป้าหมาย : ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และ
ผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย
• วิธีการ : จัดทาอภิธานศัพท์ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• สถานะ : คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562
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การประชุมเชิงปฏิบัติการกับส่วนราชการต่าง ๆ และ ภาคีระหว่างประเทศ

27 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่สร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติผ่านโครงการ “นวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยยุวนวัตกร” ณ โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านขั้นตอนการตีความ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยนามาตั้งโจทย์ปัญหาสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข และระดมสมองหาทางออกร่วมกัน

17 พฤษภาคม 2562 การประชุมชี้แจงการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

เพื่อ ให้ หน่ว ยงานภาครัฐ มีความเข้ าใจความสอดคล้ องระหว่างยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการรายงานผลฯ
ในระบบ eMENSCR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม

23 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกบั แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาไปสู่การจัดทาคาของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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27 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคี
ระหว่างประเทศ

เพื่อให้ภาคีระหว่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ในแนวคิด สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีระหว่างประเทศในการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า และเพื่อหารือ
แนวทางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการกับส่วนราชการต่าง ๆ และ ภาคีระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน สามารถดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้
การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : 1 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้งที่ 3 : 19 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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ครั้งที่ 2 : 4 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ครั้งที่ 4 : 4 ตุลาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ
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3.1.2 หลักการการจัดทาแผนระดับที่ 3

การเตรียมการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ประเด็นนโยบายและกระบวนการกาหนดนโยบาย
การดาเนินการตามนโยบายและการติดตามประเมินผล
(Policy Issues and Formulation Process)

การวิเคราะห์ภาพอนาคต
(Foresight Studies)

ยุทธศาสตร์ประเทศต่าง ๆ

2563-2565

1

การวิเคราะห์
สถานการณ์

(Foreign-Countries
Strategy)

(Situation Analysis)

ความท้าทาย
และข้อจากัด

เพื่อปรับแผนปัจจุบัน
(หากจาเป็น)

(Challenges
& Constraints )
- MDCR-OECD
- Economic Assessment
- ผลการศึกษาวิเคราะห์อื่นๆ
- Mid-term Review แผนแม่บท
และแผนฯ 12

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

(Policy Implementation and Evaluation)

2566-2570

2

การค้นหา
ทางเลือกอื่น
(Options
Exploring)

3

แผนฯ 13

การจัดลาดับความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic
Prioritization)

การจัดสรรทรัพยากร
(Resource
Allocation)

4

การกาหนดนโยบาย
(Strategy
Formulation)

รายเอียดแผนงาน/
โครงการที่สาคัญ
(Detailed
Plan/Project)

หลักการ: การวิเคราะห์บนหลักฐานเชิงประจักษ์ + การมีส่วนร่วมของประชาชน
nscr.nesdc.go.th
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การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป
1

สร้างการตระหนักรู้
ปฐมวัย
(0-5 ปี)

2

สร้างความเข้าใจ
วัยเรียน
(5-14 ปี)

3

สร้างการยอมรับ
วัยรุ่น/นักศึกษา
(15-22 ปี)

4

สร้างความเชื่อมั่น

การสนับสนุนและการเป็นส่วนร่วม
ขับเคลื่อน

วัยแรงงาน
(23-59 ปี)

ผู้สูงอายุ
(60 ปี+)

สื่อภาษามือสาหรับกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสที่มคี วามพิการทางการได้ยิน
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOCs)
การขยายผลการสร้างการตระหนักรู้ในกลุม่ เปราะบางทั่วประเทศ

การขยายผลการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทศาสตร์ชาติให้ภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ
ขยายผลการแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยแบบมุ่งเป้าผ่านระบบ TPMAP
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
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หลักเกณฑ์การใช้สีเพื่อประเมินสถานการณ์ของเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สีแดง
สีสม้

ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
: สถานการณ์ต่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย

สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65 ดังนั้น ค่าสถานการณ์จึงคิดเป็น
อยู่ที่ ร้อยละ 45
95% ของค่าเป้าหมาย
[(43/45)x100] = 95
ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน
จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
GDP ของ SME อยู่ที่
ร้อยละ 43
สีเหลือง

สีเขียว

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

สีเทา

อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล

ตัวอย่าง

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

51% – 75% 76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
ดีกว่าค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
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