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

ยุทธศาสตร์ชาติ
สิงหาคม ๒๕๖๓
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นนาเสนอ
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สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
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ภาพรวมการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565)

มติ ค.ร.ม. 5 พฤษภาคม 2563
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 2561
13 ตุลาคม 2561

สิงหาคม 2563

18 เมษายน 2562

nscr.nesdc.go.th

3

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่ างๆ เกิ ด การผลั ก ดั น ไปสู่ เ ป้ าหมาย
เดียวกัน

ม า ต ร า 1 4 2 ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ ต้ อ งความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนพัฒนาต่างๆ
มาตรา 162 คณะรั ฐ มนตรี ที่ จ ะเข้ า
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลง
นโยบายต่ อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อ ง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ
สิงหาคม 2563

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน …
ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน...
แผนพัฒนา... หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ
ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base
nscr.nesdc.go.th
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หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยมี หน้ า ที่ ดํ า เนิ นการเพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)*
• หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง การจั ด ทํ างบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)*
• ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)*
• สศช. ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

*พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ

สิงหาคม 2563
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หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ 2560
1.

2.

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิรูป ประเทศบรรลุ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ น
แผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรค
สอง)
ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษา
แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการวาง
ระเบียบเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์และวิธี การการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้ อ เสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และ
สอง)

3.
สิงหาคม 2563

รายงานผลการติด ตามการดํ า เนิ น การภายในระยะเวลาที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสํา นักงาน
เลขานุการฯ กําหนด (มาตรา25 วรรคแรก)

4.

กรณีการดําเนิ นการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่ สอดคล้ องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้คําปรึกษาเพื่อ
แก้ ไข ปรับ ปรุ ง ความไม่ ส อดคล้ อ งนั้ น และดํ า เนิ น การตามที่ ตกลงร่ว มกั น แล้ ว
รายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2))
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กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

Policy
Advocacy

Policy
Formulation

1 ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บนหลักฐานเชิงประจักษ์
2 ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ให้
สอดคล้องกั บประเด็นการพั ฒนาประเทศที่สํา คัญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากทุกภาคส่วน

3 จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ที่ มี

เป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่สําคัญ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา และความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ

4 จัดทาโครงการและการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติ
Policy
Implementation

Policy
Monitor and
Evaluation

สิงหาคม 2563
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และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ผ่ า นแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ โดยมุ่ ง เน้ น การ
ดําเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลความส าเร็จ ของ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ
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ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ

สถานการณ์ ภายนอก - ภายในประเทศ

ภายในประเทศ

ความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ
เป็นข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์

โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยทางานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี
ปัญหาเชิงคุณภาพ

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน
จากประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อจากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจาเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดี

ภายนอกประเทศ
กระแสโลกาภิวัตน์
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สินค้าและบริการ
สิงหาคม 2563

ศูนย์รวมอานาจ
ทางเศรษฐกิจย้าย
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

nscr.nesdc.go.th

ราคาน้ามันมีความ
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร
ของโลก

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื้นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น
8

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

สิงหาคม 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ

สิงหาคม 2563
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nscr.nesdc.go.th

11

สิงหาคม 2563
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สิงหาคม 2563
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สิงหาคม 2563
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สิงหาคม 2563
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สิงหาคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR

nscr.nesdc.go.th

17

ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทฯ

แผนระดับ 3

แผนปฏิบัติการ (ด้าน)

แผนปฏิบัติราชการ

- กฎหมายกาหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ทางานเชิงบูรณาการข้ามหน่วยงาน
- มีความจาเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บทให้มี
ขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

(หน่วยงาน)

ติดตาม/ประเมินผล

งบประมาณ
Flagship
projects

ดําเนินการ

eMENSCR
สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

18

ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่
มี ค วามบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่ มีความซ้าซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

เกี่ยวข้องโดยตรง
สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

มีส่วนสนับสนุน

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิ ัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าํ ทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
19

วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 28
ตัวอย่างการกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา - 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

2561
2565

1

2576 4
2580

- 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
20

สิงหาคม 2563

nscr.nesdb.go.th
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ความเชื
่อมโยงของแผนแม่
บทฯบและยุ
ทธศาสตร์
ชาติ ชาติ
ความเชื
่อมโยงของแผนแม่
ทฯ และยุ
ทธศาสตร์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...

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

สิงหาคม 2563

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด

แผนแม่บทย่อย ……

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

แผนแม่บทย่อย ……

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

nscr.nesdc.go.th

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

23

85

แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

37

140

เป้าหมายประเด็น

39
ตัวชี้วัด

เป้าหมายย่อย

163

ตัวชี้วัด

21

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62

23
สิงหาคม 2563
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หน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 (ต่อ)

24
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การดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

หน่วยงานเจ้าภาพ

เป้าหมาย:
แผนย่อย
การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

เป้าหมายของแผนย่อย
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

แผนย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน
เป้าหมายของแผนย่อย
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

แผนย่อย

แผนย่อย

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมายของแผนย่อย
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการคลัง
สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

การสร้างระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

เป้าหมายของแผนย่อย
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
25

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์แห่งชาติการ
ต่างประเทศ

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ การอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนกําลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอํานาจ การปกครองท้องถิ่น

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

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

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก
การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภาษีอากร สหกรณ์ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ

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

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย
การกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภัยธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง

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

สิงหาคม 2563
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วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย
ในการดํารงชีวิต
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เค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ส่วนที่ 1

บทนา
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ส่วนที่ 2

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)
2.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (เกริ่นนาหลักการและเหตุผลในการดาเนินกิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสาคัญ)

1)
2)
3)
4)
5)

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (หน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว)
ระยะเวลาดาเนินการรวม
ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
5.1) ขั้นตอนที่ 1 / ระยะเวลาดาเนินการ
5.2) ขั้นตอนที่ ..

2.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2
2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 .. (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)

ส่วนที่ 3
สิงหาคม 2563

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2565

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความมั่นคง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ความมั่นคง

การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

สิงหาคม 2563

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่พิเศษ

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

nscr.nesdc.go.th

สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
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Into the VUCA World … โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง
Advance Physical Technology

Covid-19 and
other Pandemics
Health Awareness

Disruptive Innovation

Biotechnology

Demographic Change
Economic Stagnation

Trade War

Digital Disruption
Sharing and Gig Economy
21st Century Skills

Nationalism

GVCs in a Changing World

Shift in Global Power

Rising Inequality

Global Demographic Shifts

Future of Work

World Economic Crises
Climate Change
Environment Awareness

Environmental Problems

Rapid Urbanization

Alternative and Renewable Energy
29

ทิศทางประเทศไทยสู่ปี 2570 ... ยืดหยุ่น ปรับตัว พร้อมเติบโต

Resilience

“Thriving through change, Moving forward to a sustainable wellbeing”

Resist

Adapt

“ลดความเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกัน”

“ปรับตัวไว ก้าวให้ทันโลก”

 ระบบความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและ
 การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
สังคม (Safety-Net) สําหรับภาคประชาชน
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง  การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความจําเป็น
กับศตวรรษที่ 21
 ระบบ Early Warning System ทั้งในด้าน  แรงงานมีความยืดหยุ่น พร้อมยกระดับและปรับทักษะ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ระบบความคุ้มครองทางสังคมที่สอดคล้องกับรูปแบบงาน
สมัยใหม่ (future of work)
 การจัดระบบเมืองให้เหมาะสมกับสังคมสูงวัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

Transform
“ยกระดับ ปรับโครงสร้าง แปลงความเสี่ยงเป็นโอกาส”
 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งเน้นการ
เจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
 ส่งเสริม SMEs และ เศรษฐกิจฐานราก
 Silver Economy
 Green Economy
 การปรับกฎหมาย กฎระเบียบ และระบบราชการ
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

30

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

“วิสัยทัศน์”

“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก”

นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน

นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

สิงหาคม 2563
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สรุปความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ
แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 3

เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่จัดทาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่
การปฏิบัติ โดยต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย
1 แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ตามหลั ก การความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
เหตุและผล (XYZ)

Z
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

Y

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
• มี ผลผู กพั นกั บห น่ ว ยง านของรั ฐที่ เกี่ ยว ข้ องจ ะต้ อง ปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปต าม นั้ น รวม ทั้ ง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560)
• ในกระบวนการจั ดทํ าไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงานเจ้ าภาพและการก าหนดโครงการ
ในการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บทฯ ให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึ งจาเป็นต้องจัดท าโครงการ/
การดาเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)
• จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 ปี 62
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการ
ในช่วง 5 ปี ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ไม่ใช่งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี
• จัดทาตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46
• ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่วางแผนจะดาเนินการ ในแต่ละปี
ทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้
เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้าน...
• จัดทาตามความจาเป็น
- กรณีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน....
- กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติ จะต้องมีความจาเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบต่อวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง
• เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
สิงหาคม 2563
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดทาขึ้นมาก่อนนี้ และ (2) สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

• มี กม.ให้นาเข้า ครม.
• ไม่มี กม. แต่มีความจาเป็นต้อง
นาเข้า ครม. พิจารณา
• ไม่มีความจาเป็นต้องนาเข้า
ครม. พิจารณา

ไม่ต้องนาเข้า ครม.
แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม
จะนาเข้าสู่

eMENSCR
แผนระดับ 3
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ
หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”
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เพื่อใช้ประกอบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
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กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สอดคล้องกับนโยบาย ครม. แถลงต่อรัฐสภา
สอดคล้องกับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
หน่วยงานต่าง ๆ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการรายปี
จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี

รมต.
เห็นชอบ

จัดสรร
งบประมาณ

หน่วยงานต่าง ๆ

ดาเนินการ
ตาม
แผนฯ

จัดทารายงาน
ผลสัมฤทธิ์เข้า
ครม.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สิงหาคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR

nscr.nesdc.go.th
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
สิงหาคม 2563
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1

: การที่ ห น่ ว ยงานจะสามารถแปลงเป้ า หมายแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงาน (ระดับกรม) จาเป็นต้องทราบว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใด
เอกสารประกอบการดาเนินการขั้นตอนนี้ Worksheet 1 ของแผนแม่บทฯ ในระดับของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีทั้งหมด 140 เป้าหมาย

การมองเป้าหมายร่วมกัน

หน่วยงานกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน
ส่วนที่ 1

*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลกากับทุกส่วนด้วยแล้ว

หน่ ว ยงานพิ จารณาเลื อ กเป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย
เฉพาะที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน)
(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
• พิจารณาความเกี่ยวข้องจากภารกิจหน้าที่หน่วยงาน
• หากเลือกความเกี่ยวข้อง “หลัก” ต้องมีการจัดทาโครงการรองรับ

เขี ย นพรรณนาเพื่ อ อธิ บ ายความเกี่ ย วข้ อ งของ
หน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สิงหาคม 2563
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1

การมองเป้าหมายร่วมกัน

Worksheet 1

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก
แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
คําอธิบาย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
070101 ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
คําอธิบาย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการจัดทําข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ สศช. มีภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย
สิงหาคม 2563
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ผลการดาเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

สิงหาคม 2563

www.nesdc.go.th

37เป้าหมาย
140 เป้าหมาย
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การดาเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อย 9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย
: การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก

ในปี 2560 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP ณ ปี
ปัจจุบัน) มูลค่า 2,302,556 ล้านบาท ขยายตัว ร้อย
ละ 3.37 เมื่ อเที ยบกับปี ที่ผ่านมา และมีอั ตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 (ปี 2556 – 2560) ร้อยละ
4.96 ถึ ง แม้ ยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ กาหนดไว้ แต่
ยังคงสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศ เป็น
ผลมาจากการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ นฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐที่ยังอยู่ระหว่า งการดาเนินโครงการซึ่ ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

สถานการณ์จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562
บรรลุค่าเป้าหมาย
ในช่วงปี 2561-2562 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รวมทั้ ง สิ้ น 928 โครงการ เงิ น ลงทุ น รวม 1,128,781
ล้านบาท และมีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม
692 โครงการ เงินลงทุน 503,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ที่มีการขอรับการลงทุนทั้งหมด 446 โครงการ
เงินลงทุน 293,020 ล้านบาท และมีการอนุมัติให้การ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น รวม 300 โครงการ เงิ น ลงทุ น
312,574 ล้ า นบาท ผลการด าเนิ น การในปี 2561 –
2562 มี มู ล ค่ า การลงทุ น รวม 503,182 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 83.86 จากค่าเป้าหมาย

การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

สิงหาคม 2563
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ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สานักนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
41

การมองเป้าหมายร่วมกัน
วิธีการคานวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (Gap)

สิงหาคม 2563
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ผลการรวบรวม Worksheet 1 จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายละเอียด
สิงหาคม 2563
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
สิงหาคม 2563
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องดาเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดในแผนแม่บทฯ
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การวิเคราะห์หาการดาเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย....

ซึ่งก่อนการวิเคราะห์หาดาเนินงานต่าง ๆ ที่จะนาไปขับเคลื่อนเป้าหมาย……….
หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ที่มคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้

VC
สิงหาคม 2563

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

เอกสารประกอบการดาเนินการของขั้นตอน 2.1 คือ
Worksheet ที่ 2 :

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย
สาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่
คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน
nscr.nesdc.go.th
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?
“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่ า งเป็ น ระบบ ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการการด าเนิ น งาน
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ทีส่ ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด

สิงหาคม 2563
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Gap Analysis และการจัดทาโครงการ : การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
เป้าหมายย่อย

020201

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญใน
ภูมิภาคเอเชียโดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ของแผนแม่บทย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (2) ประเด็นการต่างประเทศ
เป้าหมายแผนย่อย ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี (ค่าเป้าหมายปี 2565 มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5- 10)

0

ต้นทาง
องค์ประกอบของ VC

V01 การดาเนินการ
ภายในประเทศ

ปัจจัยภายใต้
องค์ประกอบของ VC
ที่จะช่วยให้องค์ประกอบ
มีบทบาทในการช่วยให้
เป้าหมายบรรลุได้

F0101 - ความพร้อมของประเทศไทย
ด้านปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการ
แรงงาน ทุน สารสนเทศ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
F0102 - นโยบายรัฐบาลของไทย ด้าน
การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน การบริการ ความร่วมมือด้าน
ต่าง ๆ
F0103 – การเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐ

สิงหาคม 2563

100

กลางทาง
V02 ขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ

V03 ความเชื่อมั่นของต่างประเทศ
ในมาตรฐานสินค้าไทย

F0201 – ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานา
ประเทศ
F0202 – ความพร้อมของต่างประเทศ
ที่จะร่วมมือ
F0203 - กรอบความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ
บริการ ความร่วมมือด้านต่าง ๆ และ
ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และอนุ
ภูมิภาค

F0301 – สินค้าและบริการของไทยได้
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
F0302 - ภาพลักษณ์ของสินค้าและ
บริการของไทยกับต่างประเทศ
F0303 - ช่องทางการกระจายสินค้า
สะดวก น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

nscr.nesdc.go.th

ปลายทาง
V04 ระบบรองรับ
เศรษฐกิจนวัตกรรม
F0401 - การลงทุน วิจัยและพัฒนา
F0402 - การพัฒนาขีด
ความสามารถการแข่งขันด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการ
และแรงงาน
F0403 - การเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ – เอกชน –
สถาบันการศึกษา ในด้านเทคโนโลยี
การเงิน และบริการ

V05 ความสามารถ
ในการรับมือกับภัยคุกคาม
F0501 – มาตรการรับมือภัยคุกคาม
F0502 – ความพร้อมของบุคลากร
F0503 – ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
F0504 - สถานการณ์การเมืองไทยมี
เสถียรภาพ
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Gap Analysis และการจัดทาโครงการ : การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
การวิเคราะห์เพื่อจัดทา โครงการสาคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจาปีงบประมาณ 2565

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ

•
•
•

•
•
•

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการและความ
เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

โครงการสาคัญ

สิงหาคม 2563
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Gap Analysis : การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ตัวอย่าง เอกสารแสดงห่ว งโซ่ คุณ ค่า ฉบั บสมบู รณ์ (Final

Value)
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value) ระบุ
สรุปข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หลักและสนับสนุน) กับแต่ละองค์ประกอบของ Value Chain

หน่ ว ยงานวิ เ คราะห์ /พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของ
Value
Chain
ที่มีการระบุชื่อหน่วยงาน จากไฟล์ เอกสารข้อมูล Final Value Chain
ประกอบการจัดทา Worksheet 3
หากหน่วยงาน B ได้รับการระบุให้มีความเกี่ยวข้องหลักกับ การลงทุนภาครัฐ
: วิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
ให้หน่วยงาน B พิจารณาการดาเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปในองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย
สิงหาคม 2563
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Gap Analysis : การวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการสาคัญ (X)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนแม่บทย่อย: การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เป้าหมาย ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

หน่วยงาน B

การลงทุนภาครัฐ

วิเคราะห์และประมวลผล
เกี่ยวข้องกับ ปัจจัย การลงทุนภาครัฐ
องค์ประกอบ : วิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวย
ความสะดวกให้ได้มาตรฐาน

• วิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
และการท่องเที่ยว

ประเมิน/พิจารณา ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap)
ข้อมูลค่าส่วนต่าง (Gap) จะทาให้ทราบค่าเป้าหมายที่หน่วยงานเกี่ยวข้องยังห่างจากการ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์หาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
ภายใต้ อ งค์ ป ระกอบของ Value Chain ที่ ห น่ ว ยงานมี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การ
คานวณหาผลกระทบของโครงการต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution ของโครงการ) ที่
คาดว่าจะส่งผลต่อการปิดค่าส่วนต่าง (Gap) ส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยบรรลุได้
ตามที่กาหนด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน A

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงาน B

ประมวล โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา หรือ กาลังดาเนินการ
จัดทาโครงการสาคัญ (X) ประจาปี 2565

Worksheet 3
สิงหาคม 2563
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แบบฟอร์มโครงการ

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ
สิงหาคม 2563
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Final Value Chain

สิงหาคม 2563
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
สิงหาคม 2563
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การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
แนวทางการจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
ระยะห่างระหว่างสถานการณ์ กับ ค่าเป้าหมาย
ที่ถูกกาหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ*
ค่าส่วนต่างการบรรลุเป้าหมาย
(ค่าสี และ %)

พิจารณาจากความสามารถของ
โครงการในการสนับสนุน การบรรลุ
เป้ า หมาย(contribution) ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง ปั จ จั ย ส า คั ญ ภ า ย ใ ต้
องค์ประกอบ และอื่น ๆ

มีส่วนต่าง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเป้า (วิกฤติ)
มีส่วนต่าง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเป้า (เสี่ยง)
มีส่วนต่าง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเป้า
ไม่มีส่วนต่าง = 0%

ดาเนินการโดย : สศช. คจย. จ.1 และ สงป. ร่วมกันพิจารณา
สิงหาคม 2563
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3

การจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)

ตัวอย่าง (1) ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ และ ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
2. นาโครงการสาคัญ (X) ของเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่
1.พิจารณาเป้าหมายที่มีความสาคัญ
การจัดลาดับความสาคัญของ X
ได้มาจากแนวทางที่
มาจัดลงใน Quadrant
ตาม Quadrant
ผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ผลกระทบสูง

ตัวอย่างเบื้องต้นของเป้าหมายแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯที่มีความสาคัญ/เร่งด่วน

โครงการสาคัญ (X) ของเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯที่ได้มาจากแนวทางที่

ผลกระทบต่า

ระยะห่างสูง

Q1

โครงการ AAA

โครงการ BBB

Q2
โครงการ CCC
โครงการ DDD

ระยะห่างต่า

ระยะห่างจากค่าเป้าหมาย

เป็นโครงการที่ตอบ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ

สิงหาคม 2563

Q4

โครงการ EEE

Q3

โครงการ FFF
nscr.nesdc.go.th
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หลักการ

การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
การนาโครงการสาคัญ (X) มาจัดลงใน Quadrant

*

Q4

*

Q3

โครงการที่
ต้องเร่ง
ดาเนินการ
มากที่สุด

โครงการ
ที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

องดาเนินโครงการ
*เพื่อยัรังกต้ษาสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาทุกโครงการที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2 ไปบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
โดย สศช. จะนาโครงการที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน นาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
สิงหาคม 2563
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การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ (X)
รายการโครงการสาคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสาคัญทั้งหมดที่ได้รบั การจัด
อันดับความสาคัญของแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 จ.3
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
..
n
สศช.
สิงหาคม 2563

XXXXXX1
XXXXXX2
XXXXXX3
XXXXXX4
…………
………….

นาโครงการมาจัดลาดับความสาคัญ/เร่งด่วน
และนามาจัดลงใน Quadrant

*สศช. ดาเนินการแล้วเบื้องต้น

หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

ข้อมูลโครงการสาคัญที่มี
ค ว า ม เ ร่ ง ด่ ว น พ ร้ อ ม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
เพื่ อจั ด ท า แผนปฏิ บั ติ
ราชการรายปี ประกอบการ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2565 ที่เหมาะสม

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

สานักงบประมาณ
nscr.nesdc.go.th
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
สิงหาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เป็นแผนที่ต้ องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการ เป้า หมายและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดทา (ร่าง)

แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั้งการดาเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสานักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจาปีต่อไป

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

ทุกโครงการ (X)
ที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2
รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ
ตามภารกิจปกติ

บรรจุใน
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. 2565)

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อให้ความเห็นชอบ

สงป. จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี

ขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
สิงหาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการดาเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

Z

23

37

แผนแม่บทฯ

เป้าหมายประเด็น

85

140

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายย่อย

Y2

Y1

X
สิงหาคม 2563
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ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับและโครงการสาคัญ : ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
การจัดทาแผนระดับ 3 จะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็นการถ่ายระดับของแผนและทาให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างการถ่ายระดับของแผน 3 ระดับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

• มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
• มติ ครม. 12 มีนาคม 2562
• มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562

สิงหาคม 2563
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Template แผนระดับที่ 3
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
ส่วนที่ 3 สาระสําคัญของแผนฯ

แผนระดับที่ 3 หน่วยงานจะต้องระบุความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แ ละแผนระดั บ 2 อื่ น ๆ (ในกรณี ที่ มี ค วาม
สอดคล้องแผนระดับ 2 อื่นๆ ), และแผนระดับที่ 3
อื่น (หากมี)
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานจะต้ อ งระบุ ใ ห้ ไ ด้ ว่ า แผนระดั บ 3
ของหน่ ว ยงานมี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ที่
สอดคล้องได้อย่างไร
หมายเหตุ ข้อมูลตาม Template ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จาเป็นในการสรุปแผนฯ เพื่อนาแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR โดยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ในแผนฯ ของท่านได้ตามความเหมาะสม
สิงหาคม 2563
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Template การสรุปแผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

Scan เพื่อดาวน์โหลด Template
แผนระดับ 3

หมายเหตุ หากไม่สามารถระบุเป็นเชิงปริมาณได้ ให้บรรยายผลลัพธ์ที่เกิดต่อยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม
สิงหาคม 2563
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการราย 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)

หมายเหตุ หากไม่สามารถ
ระบุเป็นเชิงปริมาณได้ ให้
บรรยายผลลัพธ์ที่เ กิดต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็น
รูปธรรม
สิงหาคม 2563
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Template แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการรายปี

หมายเหตุ หากไม่สามารถระบุ
เป็นเชิงปริมาณได้ ให้บรรยาย
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม
สิงหาคม 2563
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แบบฟอร์มการจัดทาโครงการสาคัญเพือ่ ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

67

ประเด็นนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนสามระดับ
การจัดทาโครงการ (XYZ)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR
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หลักการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยประยุกต์หลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal relationship) ของกิจกรรม/
โครงการ (activities/projects) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ขั้นต้น (short-term outcome) ผลลัพธ์ขั้นกลาง (intermediate
outcome) และผลลัพธ์ระยะยาว (long-term outcome) เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์
และโครงการ และนําไปสู่การตัดสินทางนโยบายต่อไป

ข้อมูล

องค์ความรู้

เครื่องมือ (Tools)

พัฒนากระบวนการ/การดาเนินการ
สิงหาคม 2563

วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา
nscr.nesdc.go.th
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การกาหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ชาติ

การติดตามและประเมินผลจากแนวความคิด
สมมติ ฐ าน หรื อ ทฤษฎี ซึ่ ง เป็ น การติ ด ตาม
และประเมินว่าโครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่
นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการ
พั ฒ นาเพี ย งใด มี ช่ อ งว่ า งของโครงการหรื อ
นโยบายหรือไม่
การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต
เป็นการประเมินกระบวนการแปลงกิจกรรม
โครงการไปสู่ผลผลิต
การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการจาก
ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์
หรื อ นโยบาย เป็ น การประเมิ นผลลั พธ์ จ าก
การดําเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันสู่เป้าหมาย
ร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น หลั ก การที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวคิ ด ของการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ต าม
หลักการ ends – ways - means หรือ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
สิงหาคม 2563

การติดตามและประเมินผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย
การติดตามและประเมินผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต

การติดตามและประเมินผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย

การติดตามและประเมินผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย

การติดตามและประเมินผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต
การติดตามและประเมินผล
จากแนวความคิด
สมมติฐานหรือทฤษฎี

การติดตามและประเมินผล
จากแนวความคิด
สมมติฐานหรือทฤษฎี
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
13 พ.ค.2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
สิงหาคม 2563

บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report)
เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุกขั้นตอน policy cycle)
เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ
ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน
ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government
ความโปร่งใส
nscr.nesdc.go.th

71

ภาพรวมของระบบ eMENSCR

ภาพรวมระบบ eMENSCR และการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอื่นๆ

หน่วยงานของรัฐรายงาน
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศเข้ า สู่ ร ะบบ
eMENSCR

หน่ว ยงานของรัฐ เชื่อ มโยง
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศใน
ควา มรั บผิ ด ชอบเข้ า กั บ
ระบบ eMENSCR โดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง สํ า นั ก
งบประมาณและกรมบัญชีกลาง

หน่ ว ยงานของรั ฐ นํ า เข้ า ข้ อ มู ล
สถิ ติ สถานการณ์ แผนระดั บที่ 3
ห รื อ ข้ อ มู ล อื่ น ใ ด ใ น ร ะ บ บ
eMENSCR สําหรับการติดตาม
ตร วจ ส อบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นผ ล
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ที่ อ ยู่
ระหว่าง หรือ จะดําเนินการ
พั ฒ นา ระ บบ กา รติ ดต า ม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
ใช้ระบบ eMENSCR ในการ
ติ ด ตา ม ต ร วจ สอบ แ ล ะ
ประเมิ น ผล ก่ อ นที่ จ ะมี ก าร
พัฒนาระบบ

แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ

แสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท

สิงหาคม 2563
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1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

การกาหนดช่วงเวลาการนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติ ามระเบียบฯ

1
2
3
• การรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญในการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศราย 3 เดือน ต่อรัฐสภา
• สําหรับหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติราชการที่ใช้ตามปีปฏิทิน สํานักงานฯ จะจัดระบบให้รองรับกับการดําเนินงานตามปีปฏิทินต่อไป
สิงหาคม 2563
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4

นาเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/
การดาเนินงาน (M1-M5) ภายใน ไตรมาสที่
1 ของปี ง บประมาณ หากเป็ น โครงการที่
เริ่มต้นในไตรมาสอื่น ให้นาเข้าข้อมูลภายใน
30 วัน หลังสิ้นไตรมาส
รายงานผลการดาเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30
วัน หลังสิ้นไตรมาส
Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูล
ตาม template ได้ตลอดเวลา หลังจาก
แผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ โดย
มอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกอง
ที่เกี่ยวข้อ งในการน าเข้าข้อมู ล โดยต้อ ง
ผ่านการอนุมัติตามลาดับ (M7)

ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพื่อให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
73

โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ)
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป
แผนแม่บท แผนความมั่นคง)
- แผนระดับที่ 3
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

M1
ความเชื่อมโยง
ระดับแผน
เป้าหมาย

M2
ข้อมูลทั่วไป

- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ)
- วิธีการดาเนินงาน (ดาเนินการเอง/ จัดจ้าง)

สิงหาคม 2563

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

M3

รายละเอียด

- โครงการ
- การดําเนินงาน

M4
แผนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม

- กิจกรรม/ วิธีการดาเนินการ
(ระบุรายไตรมาส)
- ระยะเวลาการดาเนินการของแต่
ละกิจกรรม

- วงเงินงบประมาณ
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด
และแหล่งเงิน)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

การอนุมัติข้อมูล

M5

M6

M7

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

ผู้อนุมัติ

- การดาเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการดาเนินงาน)
- ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ
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74

M1

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1

2

3
4
สิงหาคม 2563
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1. กรอกชื่อโครงการ/การดาเนินงาน
2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ” ให้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น กรุณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง
3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเลือกความ
สอดคล้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หาก
โครงการมีความสอดคล้อง
4. เพิ่มความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ)
75

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

M1
Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

Z เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z กลุ่มตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

แผนแม่บทฯ

Z ตัวชี้วัด

Y2 เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z เป้าหมาย
Z ตัวชี้วัด

แผนย่อย

แนวทางการพัฒนา Y1

X
โครงการ
สิงหาคม 2563

Y2 เป้าหมาย
Y2 ตัวชี้วัด

Y1 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z ตัวชี้วัด

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น.....

Y2 เป้าหมาย

Y2 ตัวชี้วัด

Y1 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น.....

Y

การนาเข้าข้อมูลโครงการ
1 /การดาเนินการ

Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

Y2 ตัวชี้วัด

Y2 ตัวชี้วัด
แผนย่อย

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y2 เป้าหมาย

Y1 เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา Y1

Y1 ตัวชี้วัด

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

โครงการ X
nscr.nesdc.go.th

76

M1

แนวทางการเชื่อมโยงโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
การเลื อ กความสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
แม่บทฯ ไว้
ดังนั้ น เมื่ อได้มี การเลือกความสอดคล้อ งกั บ
แผนแม่ บ ทฯ แล้ ว ระบบฯ จะแสดงเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1

เลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

2

เลือก แผนย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

3

เลือก เป้าหมายแผนย่อย ที่สอดคล้อง
(หลัก)

สิงหาคม 2563

4

เลือก แนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนย่อย ที่สอดคล้อง (หลัก)

7

เลื อกประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อง (โดยระบบฯจะแสดง
เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เลือก
(6) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา(4))

5

เลือกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น ที่สอดคล้อง (หลัก)

8

6

เลื อ กยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น... (โดยระบบฯจะแสดงเฉพาะ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ แ นวทางการพั ฒ นา (4) มี ค วาม
สอดคล้อง)

เลือกเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สอดคล้อง (โดยระบบฯจะ
แสดงเฉพาะเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติด้านที่เลื อก (6)
และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่เลือก (5))

9

ในกรณีที่ โ ครงการสอดคล้ องมากกว่ า หนึ่ง ประเด็ น ให้ เ พิ่ ม
ประเด็นรอง โดยทาขั้นตอนที่ 1 ถึง 8

nscr.nesdc.go.th
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M1

กรณีที่โครงการภายใต้แผนระดับ 3 เป็นการดาเนินงานโดยหลายหน่วยงาน

การดาเนินการ

หน่วยงาน A
(เจ้าของแผนระดับ 3)

โครงการ

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

รหัสโครงการ
หน่วยงาน A จะต้องแจ้ง “รหัส
โครงการ” ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆที่ ท า
โครงการร่วมกัน เพื่อใช้อ้างถึงในส่วน
ของ M2 บนระบบ eMENSCR
สิงหาคม 2563

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/

แผนระดับ 1
แผนระดับ 2
แผนระดับ 3

โครงการ

หน่วยงาน B

โครงการ

หน่วยงาน C

โครงการ

หน่วยงาน D

nscr.nesdc.go.th

หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
เอง และกรอกข้อมูลเข้า
สู่ระบบโดยอ้า งถึง รหัส
โครงการ A ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สอดคล้องกันทั้งหมด
78

M1

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สิงหาคม 2563
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M2

ข้อมูลทั่วไป

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1. เลื อ กว่ า ข้ อ มู ล ที่ นํ า เข้ า ในระบบฯ มี ลั ก ษณะเป็ น “โครงการ” หรื อ “การ
ดําเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/การดําเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน
3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้ามี)
4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การดําเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้งบประมาณ

5. เลือกวิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง/จัดจ้าง หากดําเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือกทั้งสองตัวเลิก
สิงหาคม 2563
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6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)
7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า
8. กรอกรายละเอี ยดข้ อมู ล เจ้ า หน้ าที่ ผู้ มีค วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี
80

M2

ข้อมูลทั่วไป

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สิงหาคม 2563
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M3

รายละเอียดโครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1

3

2

1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏ

2. ระบุพื้นที่ดําเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นที่ )
โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา”
3. กรอกข้อมูลในกรณีที่ดําเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่ หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่

สิงหาคม 2563
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M3

รายละเอียดโครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สิงหาคม 2563
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M4

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย “+” ถ้า
ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ก็ ส า ม า ร ถ ค ลิ ก
เครื่ อ งหมาย “+” ภายใต้ กิ จ กรรมหลั ก
เพิ่มเติมได้

2

1
3

4

2. ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมจะสอดคล้องกับ
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้ นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3)
3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม
4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อกาหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ)

สิงหาคม 2563
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M4

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สิงหาคม 2563
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M5

แผนการใช้งบประมาณ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

1

1. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร

2

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอื่น
และระบุชื่อหน่วยงานนั้น

3

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ

4

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามวงเงินโครงการ

5

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมาจากแหล่ง
อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น

6

6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส
สิงหาคม 2563
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M5

แผนการใช้งบประมาณ

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สิงหาคม 2563
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M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินการ เป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

การดาเนินการที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแผน

ความก้าวหน้าของโครงการ
• ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ
• ความคืบหน้าของกิจกรรมตาม
แผนงาน
• การเบิกจ่ายงบประมาณ

สิงหาคม 2563

•
•
•
•

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

nscr.nesdc.go.th

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
• ผลการดาเนินงาน
• ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน
• ข้อเสนอแนะ

88

M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

สิงหาคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

“Accountability”

สิงหาคม 2563
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Q

โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องนาเข้าระบบ eMENSCR ?
A

ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ฯลฯ
สิงหาคม 2563
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การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
จานวน 6,702 โครงการ
(5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิงแวดล้อม
จานวน 5,317
โครงการ

eMENSCR

เอกสารร่าง
20,835 โครงการ

(1) ด้านความมั่นคง
จานวน 3,938 โครงการ

เอกสารรอแก้ไข
2,087 โครงการ

8.4%
(2) ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
จานวน 7,037 โครงการ

15%

11.3%
7.5%

43%

เอกสาร
ผ่านการอนุมัติ
16,475 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
46,698 โครงการ

(3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
จานวน 20,178 โครงการ

(4) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
จานวน 3,526 โครงการ

เอกสารรออนุมัติ
7,301 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ติดตาม ตรวจสอบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สิงหาคม 2563

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

คณะรัฐมนตรี
nscr.nesdc.go.th

รัฐสภา

อื่น ๆ
92

M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

การใช้ประโยชน์ eMENSCR

การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

สิงหาคม 2563
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ระดับโครงการ

สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

94

ระดับโครงการ

การใช้ประโยชน์ eMENSCR

สิงหาคม 2563
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

สิงหาคม 2563
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
สีแดง
สีสม้

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

สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

สีเทา

อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65
อยู่ที่ ร้อยละ 45

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

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน
GDP ของ SME อยู่ที่
ร้อยละ 43
สิงหาคม 2563

สีเขียว

ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สีเหลือง

51% – 75% 76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
nscr.nesdc.go.th
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ระดับผลลัพธ์

สิงหาคม 2563
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GFMIS

e-Budgeting

ประชาชน/
สาธารณะ
หน่วยงาน
eMENSCR
Dashboard

โครงการ

ELAAS

ติดตาม
ตรวจสอบ

e – Plan

PADME

E-Gov Database

http://nscr.nesdb.go.th

สิงหาคม 2563

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•
•
•
•
•
•

Data exchange
ประเมินผล
Performance management

X

Y

หัวหน้าส่วน
ราชการ

สศช.

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

• พื้นที่
• ภาพรวม

ส่วนรายงานผลออนไลน์
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/สาธารณะ

รายงาน
รายงาน
รายงาน

Etc.

สงป.
สลน.
สลค.
กพร.
กพ.
ฯลฯ

JSON file

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง

รัฐสภา

other Databases

ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการของหน่วยงานเอง
eMENSCR
Dashboard
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง

รัฐสภา
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คกก.ปฏิรูปประเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

Z

nscr.nesdc.go.th

คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://nscr.nesdb.go.th
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ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

แผนแม่บทฯ
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการเรียนรู้
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืนการจัดการน้ํา
19. การบริหารจัดการน้าํ ทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
100

• แผนระดับที่ 3
• ความก้าวหน้าและผลการดาเนินโครงการ
• รายงานประจาปี

สิงหาคม 2563
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ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

@nscr
สิงหาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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