ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ :

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๓.๓ การจัดตั้ง“ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)”
๓.๔ หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
๔.๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์)
๔.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…

ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๒-๑
๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ช าติ ได้ มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหั ส บดี ที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียน
ขอมติ เ พื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ กลั บ มายั ง ส านั ก งานฯ ภายในวั น ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๖๓
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีแจ้งแก้ไขรายชื่อกรรมการ
ผู้มาประชุม ลาดับที่ ๗ จาก “พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์” เป็น “พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์”
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

: เรื่องเพื่อทราบ
: การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

๑. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ค ณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ และการกากับดูและการปฏิรูป
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนด โดยให้มีองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนจาก
ภาคส่วนที่หลากหลาย รวมถึงสามารถมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการเพิ่มเติมได้
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๑.๒ มาตรา ๑๒ (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้
คณะรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน
เจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้ านการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีจานวนไม่เกินสิบเจ็ดคน
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ปัจจุบันคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงดารงตาแหน่ง รวม
จานวน ๗ ท่าน จากเดิม ๑๒ ท่าน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระด้วยการ
ลาออกจานวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง นายพลเดช ปิ่นประทีป นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ ท่านที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ด้วยเหตุอายุเกิน ๗๕ ปี ได้แก่ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ซึ่งอายุครบ ๗๕ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ยังดารงตาแหน่ งอยู่ในปัจจุบันทั้ง ๗ ท่าน ส่ วนมากเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นหลัก ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นายกานต์ ตระกูลฮุน
๒.๑.๒ นายชาติศิริ โสภณพนิช
๒.๑.๓ นายบัณฑูร ล่าซา
๒.๑.๔ นายวิษณุ เครืองาม
๒.๑.๕ นายศุภชัย พานิชภักดิ์
๒.๑.๖ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
๒.๑.๗ นายอุตตม สาวนายน
๓. ผลการดาเนินการและการดาเนินการต่อไป
๓.๑ สานักงานฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
แล้ ว จึ งได้ ดาเนินการทาบทามนายทศพร ศิริ สัมพันธ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และอดีต เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรับตาแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น
ผู้ ที่ มี องค์ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในด้ านการเมื องและการบริ หารราชการแผ่ นดิ น

๓.๑-๒
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานภาครัฐ
๓.๒ สานักงานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้นาเรียนนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายทศพร ศิริสัมพันธ์
เพื่อรับตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเมืองและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม๒๕๖๓ และให้เสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อทราบ
โดยสานักงานฯ จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑
บันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

๓.๒-๑

ระเบียบวารที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

เรื่องเพื่อทราบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

๑. ความเป็นมา
๑.๑ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อกำหนด
หลั กเกณฑ์ วิธี กำร และสำระส ำคัญของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลกำรด าเนิ นการของ
หน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกำหนดให้สำนักงำนฯ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็น
กลไกหลักสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดาเนินการดังกล่ำว และให้เป็นหน้าที่ของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศใน
ระบบตามรายการในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สานักงานฯ พัฒนาขึ้นภายในระยะเวลาที่สานักงานฯ
กาหนด ตลอดจนการกาหนดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำวให้เป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้วย
๑.๒ สำนักงำนฯ จึงได้พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ หรือ Electronics Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform Plans :
eMENSCR (อีเมนซ์) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
ตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการด าเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของระบบได้ ดังนี้
๑.๒.๑ วัตถุ ป ระสงค์ของระบบ eMENSCR เพื่ อเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักส ำหรั บกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
๑.๒.๒ หลักกำรใช้งำนของระบบ eMENSCR เป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) สาหรับการ
ดาเนินการของทั้งหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสาธารณะ ได้แก่
๑) หน่วยงำนของรัฐ เพื่อนำเข้ำข้อมูลผลกำรดำเนินตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย (๑) โครงกำร/กำรดำเนินงำน โดยกรอกข้อมูลโครงกำร/กำรดำเนินงำนของ
แต่ละปีงบประมำณในระบบ ซึ่งได้รับกำรออกแบบตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship : XYZ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรดำเนินกำร
โครงกำร/กำรดำเนินกำร และกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนที่เกี่ยวข้องใน ๓ ระดับ และรำยงำน
ควำมก้ ำวหน้ ำกำรด ำเนิ นกำรโครงกำร/กำรด ำเนิ นงำน ทุ ก ๆ ๓๐ วั นหลั งไตรมำส
และ (๒) แผนระดับที่ ๓ นาเข้าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนปฏิบัติการด้าน...(หากมี) ในระบบภายหลังจากที่แผนได้รับการประกาศใช้

๓.๒-๒

ทั้งนี้ กำรนำเข้ำข้อมูลต่ำง ๆ จะเป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน
(Password) ซึ่งสาหรับการนาเข้าโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และผ่านการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา (M๗)
๒) คณะกรรมกำรต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง สำมำรถเรี ย กค้ น ข้ อ มู ล จำกระบบ eMENSCR
เพื่ อ ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ ง ปั ญ หำอุ ป สรรคของหน่ ว ยงำนที่
เกี่ ย วข้ องได้ ซึ่ งจะสำมำรถช่ว ยลดภำระกำรให้ ข้อ มู ล เพื่ อประกอบกำรชี้ แ จงต่ ำง ๆ
ของหน่วยงำน
๓) ประชำชน/สำธำรณะ สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศได้ผ่ำนช่องทำง ดังนี้ (๑) ระบบ eMENSCR
ในส่วนของกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
(๒) เว็บ ไซต์กลำงที่ส ำนักงำนฯ จัดให้ มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และผลกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) และ NSCR
(http://nscr.nesdc.go.th/) เพื่อให้ประชาชนและสาธารณะมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒. ผลการดาเนินงานที่ผ่ำนมำ
๒.๑ การนาเข้าข้อมูล
๒.๑.๑

โครงการ/การด าเนิ น งาน หน่ ว ยงำนของรั ฐ ได้ ด ำเนิ น กำรน ำเข้ ำ ข้ อ มู ล กำรรำยงำน
ควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรด ำเนิ นโครงกำรตำมยุ ทธศำสตร์ ช ำติ และแผนกำรปฏิ รู ปประเทศ
ในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ โดยต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือน ตุลำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจำกกำรรวบรวมข้อมูลหน่วยงำนได้นำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรดำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ และแผนระที่ ๓ เข้ำสู่ระบบฯ พบว่ำ มีโครงกำร/
กำรดำเนินกำรทั้งหมด ๕๖,๑๙๙ โครงกำร โดยเป็นโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลโดย
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ (M๗) แล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น จ ำนวน ๒๕,๙๑๕ โครงกำร จ ำแนกตำม
รายละเอียด ดังนี้
๑) โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๗,๙๗๔ โครงการ หรือเทียบเท่าร้อยละ
๓๐.๗ ของโครงการที่ได้การอนุมัติข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา (M๗) และร้อยละ ๑๔ ของ
โครงการในระบบทั้งหมด
๒) โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๑๔,๒๖๓ โครงการ หรือเทียบเท่าร้อยละ
๕๕ ของโครงการที่ ไ ด้ ก ารอนุ มั ติ ข้ อ มู ล โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (M๗) และร้ อ ยละ ๒๕
ของโครงการในระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถจาแนกจานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

๓.๒-๓
ปีงบประมาณ

จานวนโครงการที่
ผ่านอนุมัติ (M๗)

๒๕๖๒
๒๕๖๓

๗,๙๗๔
๑๔,๒๖๓

ร้อยละของ
โครงการที่ผ่านอนุมัติ
(M๗) ทั้งหมด
๓๐.๗
๕๕

ร้อยละของ
โครงการในระบบทั้งหมด
(ทุกสถานะการอนุมัติ)
๑๔
๒๕

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ที่ได้มีกำรจำแนกตำมยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน และเปรียบเทียบจำนวนโครงกำรที่
สอดคล้ อ งกั บ แต่ ล ะยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ พบว่ ำ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำและ
เสริ มสร้ำ งศักยภำพทรั พยำกรมนุษย์ มีจำนวนโครงกำรมำกที่สุด จำนวน ๙,๕๒๑
โครงกำร โดยสรุปได้ ดังนี้
มั่นคงฯ
๑,๙๘๒

แข่งขันฯ
๔,๙๓๐

ยุทธศำสตร์ชำติ
มนุษย์ฯ เสมอภำคฯ สิ่งแวดล้อมฯ
๙,๕๒๑
๑,๙๙๕
๓,๐๓๒

จำนวนโครงกำร
งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรรประจำปี ๖๓
๔๒๘,๑๙๐ ๓๘๐,๘๐๓ ๕๗๑,๐๗๓ ๗๖๕,๒๐๙
(ล้ำนบำท)

รวม

ภำครัฐฯ
๔,๔๕๕

๒๕,๙๑๕

๑๑๘,๗๐๐ ๕๐๔,๖๘๖

๒,๗๖๘,๖๖๑

หมำยเหตุ : วงเงินงบประมำณไม่ใช่วงเงินงบประมำณ ปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมรำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำจำนวนโครงกำรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง ๒๓
ประเด็น พบว่ำ ในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๒ แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๑) ศักยภำพคน
ตลอดช่ วงชี วิต มีโ ครงกำรเป็น จ ำนวนมำกที่สุ ด รวม 3,512 โครงกำร จำแนกเป็ น
ปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑,๔๗๕ โครงกำร และปี ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒,๐๓๗ โครงกำร และ
แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีจำนวนโครงกำรมำกเป็นลำดับ รอง
รวม 3,157 โครงกำร จำแนกเป็น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๓๔ โครงกำร และปี ๒๕๖๓
จำนวน ๑,๘๒๓ โครงกำร ซึ่งแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒ ประเด็น เป็น แผนแม่บทฯ ที่มีค วำม
เชื่อ มโยงและสอดคล้องกับยุ ทธศำสตร์ ช ำติด้ ำ นกำรพั ฒนำและเสริ มสร้ ำ งศักยภำพ
ทรั พยำกรมนุษย์โดยตรง ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒ ประเด็นยัง มีส ถำนกำรณ์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยของเล่มที่อยู่ในขั้นวิกฤติ โดยเฉพำะแผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ ที่มีสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเล่มเป็นสีแดง (สถำนกำรณ์ห่ำงไกลจำกค่ำ
เป้ ำหมำยในปี ๒๕๖๕ มำกกว่ำร้อ ยละ ๕๐) ซึ่งสะท้อนให้ เ ห็ นถึงควำมเป็นไปได้ที่กำร
ดำเนินกำรโครงกำร/กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจยังไม่สำมำรถส่งผลต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรของแผนแม่บทฯ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในระบบ eMENSCR เชิงลึก เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ส อดคล้องและ
นำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ต่อไป โดยสำมำรถสรุปจำนวนโครงกำรประจำปีของแต่ละ
ประเด็นแผนแม่บทฯ ได้ ดังนี้

๓.๒-๔
รหัสประเด็นและ
สถานการณ์เป้าหมาย
๐๑
๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๖
๐๗
๐๘
๐๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๒๓ แผนแม่บท
ความมั่นคง
การต่างประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู้
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคและประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รวม

๒.๑.๒

ปี ๒๕๖๒
355
237
227
84
125
156
468
181
50
273
1,475
1,334
80
168
131
109
158
228
639
789
315
140
252
7974

จำนวนโครงกำร
ปี ๒๕๖๓
886
336
615
140
652
178
826
251
106
332
2,037
1,823
356
210
471
251
252
695
796
1,701
751
294
304
14,263

รวม
1,241
573
842
224
777
334
1,294
432
156
605
3,512
3,157
436
378
602
360
410
923
1,435
2,490
1,066
434
556
22,237

การน าเข้า แผนระดั บที่ ๓ หน่ว ยงำนได้ ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เกี่ยวกับ
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี แผนปฏิบั ติ กำรด้าน... และการสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ช าติ ซึ่งกำรนำเข้ำแผนระดับที่ ๓ จะช่ว ยให้
สำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อนำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ
ต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการนาเข้าแผน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ ดังนี้
๑) แผนปฏิบัติราชการ (ราย ๕ ปี และ รายปี) มีแผนปฏิบัติราชการในระบบรวมจานวน
๔๓๗ แผน จาแนกเป็น (๑) แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี จานวน ๑๘๕ แผน และ (๒)
แผนปฏิบัติราชการรายปี จานวน ๒๕๒ แผน โดยเป็นแผนระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

๓.๒-๕

นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐได้มีการนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ๒๕๖๓ ในระบบด้วยแล้ว
๒) แผนปฏิบัติการด้าน.... มีแผนปฏิบัติด้าน...ที่หน่วยงานได้ในระบบรวมจำนวน ๖๕ แผน
๒.๒ กำรแสดงผลของข้อมูลจำกระบบ eMENSCR
๒.๒.๑ สานักงานฯ ได้พัฒ นาระบบ eMENSCR ในส่วนของการประมวลผลข้อมูล ที่ได้จากการ
นาเข้าผลการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน
ของรั ฐ ทุ ก แห่ ง โดยเป็ น การประมวลผลร่ ว มกั บข้ อ มู ล ทางสถิติ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ
แสดงผลข้อมูลการดาเนินการที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้ระบบในมิติต่าง ๆ อาทิ สถานะ
ของการบรรลุเป้ าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การแสดงสัดส่วนโครงการ/
การด าเนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ต่ ล ะด้ า น ซึ่ ง จะสามารถช่ ว ยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
สถานการณ์และปัญหาการดาเนินการที่ผ่านมา ทั้งในระดับรายโครงการ และรายเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒.๒ นอกจากนี้ สานักงานฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/)
ซึ่ง ปั จ จุ บั น มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เปิ ด เผยข้ อ มูล โครงการภายใต้พ ระราชกาหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลั งกู้เ งินเพื่อแก้ ไขปั ญหา เยีย วยา และฟื้นฟูเ ศรษฐกิจและสั งคมที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ภาคประชาชน
และภาคีการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ อาทิ ในรูปแบบของกราฟ
แผนภูมิ ซึ่งปัจจุบันสานักงานฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา สามารถนาไปใช้งานต่อ
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อาทิ ในรูปแบบ ไฟล์ JSON (JavaScript Object
Notation) โดยในระยะต่อไป สานักงานฯ จะพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ThaiME ให้ครอบคลุม
ถึงการเผยแพร่ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้วย เพื่อเป็น
การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกโครงการในระบบ eMENSCR และเปิดให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและนาข้อมูลออกมาใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ กำรเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับฐำนข้อมูลอื่น ๆ
๒.๓.๑ การเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยสานักงานฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้เห็นชอบในหลักการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อขยายผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติมีความครอบคลุมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งมีหน้าที่ต้องดาเนินการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเข้ากับระบบ eMENSCR ของ
สานักงานฯ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติและแผนการปฏิรู ปประเทศ โดยใน
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ปัจจุบันอยู่ระหว่างกาลังดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลภารกิจ แผนงาน/กิจกรรมของ อปท. เข้า
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึง ความเชื่อ มโยงระหว่า งโครงการตามภารกิจ ของ อปท. (X) แผนแม่บ ทฯ (Y) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ก่อนจะมีการดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ต่อไป โดยการ
นาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินงานนั้น อปท. จะดาเนินการผ่านระบบ e-Plan เป็นหลัก
ทั ้ง นี ้เ พื ่อ ไม่ก ่อ ให้เ กิด ภาระต่อ อปท. จนเกิน ไป เพื ่อ ให้ก ารติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมถึงราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
๒.๓.๒ การน าข้อ มูล สถิ ติ สถานการณ์ หรื อข้ อมู ล สนั บสนุน อื่น ๆ ปั จจุบั นหน่ว ยงานของรั ฐ
สามารถน าเข้ า ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละสถานการณ์ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ป ระกอบการ
สนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศได้ที่ระบบฐานข้อมูล
เปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under
National Strategy : Open-D) ที่เว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th/ ซึ่งการ
นาเข้า ข้อ มูล ดัง กล่า ว หน่ว ยงานสามารถดาเนิน การผ่า นระบบ eMENSCR โดยใช้
username และ password ของหน่วยงาน
๓. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบ eMENSCR
ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ eMENSCR ได้ในมิติที่หลำกหลำย ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
สรุปได้ ดังนี้
๓.๑ หน่วยงานของรัฐ ระบบ eMENSCR สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานของหน่วยงานของรัฐ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย ดังนี้
3.1.1 เชิ ง ปฏิ บั ติ หน่ ว ยงานสามารถใช้ ร ะบบ eMENSCR ในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการ/การด าเนิ น งาน และแผนระดั บ ที่ ๓ ของหน่ ว ยงาน
โดยปัจจุบันหน่วยงานสามารถค้นหา คัดกรองเพื่อดูภาพรวมการดาเนินโครงการทั้งหมดของ
ส่วนราชการในกากับ ได้ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานในระดับหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งในการพิจารณาความซ้าซ้อนของการดาเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงาน หรือความ
ซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานภายในขององค์กร ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการที่ต้องการได้รับ
การแก้ไขเร่งด่วน เพื่อจัดทาโครงการ/การดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
3.1.2 เชิงนโยบาย หน่วยงานสามารถนาข้อมูลในระบบไปใช้วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนและจั ด ท านโยบายทั้ ง ในระดั บหน่ ว ยงาน และแผนระดั บที่ ๓ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
๓.๒

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ข้อมูลในระบบในการติดตำมสถำนะของกำรบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศในภำพรวมต่ำง ๆ ของ
ประเทศ (ข้อมูลรำยปี) รวมทั้ง สำมำรถตรวจสอบกำรดำเนินงำนเป็นรำยโครงกำร/กำรดำเนินงำน
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โดยคัดกรองแยกตำมหมวดหมู่ หรือประเด็น หรือพื้นที่ที่ต้องกำรได้ (ข้อมูลรำยไตรมำส) และจัดทาเป็น
ข้อเสนอแนะประกอบการดาเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
๓.๓ องค์กรในระดับพื้นที่ สามารถใช้ข้อมูลในระบบในการพิจารณาการผลการดาเนินการที่ผ่านมาจาก
ระบบกับ ความต้องการหรื อประเด็นที่มีความจาเป็นต้องพัฒนา/แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในเชิงพื้นที่
นาไปสู่การกาหนดและการดาเนินนโยบายระดับพื้นที่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และการส่งเสริมให้มี
การเปิดเผยข้อมูลในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบของภาคประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ
อย่า งไรก็ต าม ในช่ว งที่ผ่า นมาซึ่ง เป็น ระยะแรกของการพัฒ นาระบบ eMENSCR สานัก งานฯ
ได้มุ่งเน้นในส่วนของการจัดทาระบบเพื่อรองรับการนาเข้า ข้อมูลโครงการ/การดาเนินงานเป็นหลัก
ส่งผลให้การแสดงผลของข้อมูลในปัจจุบันเป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นหลัก ซึ่งหากระบบ
ได้รั บ การพัฒ นาต่อยอดเพิ่มเติ ม อาทิ มีการเชื่อ มโยงและรองรับการนาเข้า ข้อมูล งานวิจัย งาน
วิช าการ มีการประมวลผลเชิงคานวณ จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เชิงลึกเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย ช่องว่างการพัฒนา ช่องว่างของ
โครงการ (Policy, Development, Project Gaps) การวิเคราะห์ความซ้าซ้อนของโครงการ
การวิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่สาคัญเร่งด่วนของหน่วยงานรัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
สานักงานฯ จึงได้วางแผนในการพัฒนาระบบฯ ในระยะต่อไป
๓.๔ ประชาชนและสาธารณะ สามารถติดตามภาพรวมในการบรรลุเป้าหมายของแผนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านหน้ารายงานผลการดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(Dashboard) ของระบบ eMENSCR ซึ่ ง สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สถานะของเป้ า หมายและการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งสามารถติดตามได้ที่
https://emenscr.nesdc.go.th/dashboard/index.html ตลอดจน สามารถติ ดตาม ตรวจสอบ
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ
ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) และ NSCR (http://nscr.nesdc.go.th/)
โดยส านั ก งานฯ จะเผยแพร่ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศ
ครอบคลุมถึงการดาเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของ
ประชาชน อาทิ รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ สื่ อ ออนไลน์ วี ดิ โ อ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
และสาธารณะสามารถเข้ามามีส่ วนร่วมต่อการดาเนินงานภาครัฐ และพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็น
ภาครัฐแบบเปิด (Open Government) ได้อย่างแท้จริง
๔. การดาเนินงานในระยะต่อไป
๔.๑ สานักงานฯ จะเชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับฐานข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทานโยบายและ
วางแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ เพื่อให้การออกแบบและจัดทา
นโยบายสามารถเป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy cycle) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
๔.๒

สานักงานฯ จะพัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการนาเข้าแนวความคิดโครงการ (Project idea)
จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้และความสามารถของแนวความคิดโครงการ
(Project idea) ในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามและวิเคราะห์หาสัดส่วนของ
แนวความคิดโครงการ (Project idea) ที่ได้รับการอนุมัติดาเนินการหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓.๒-๘

๔.๓

สานักงานฯ จะพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eMENSCR ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ส าหรั บ การบริ ห ารจั ดการข้ อมู ล ขนาดใหญ่ รวมทั้ งการเชื่ อมโยงชุ ดข้ อมู ล สถิ ติ และสถานการณ์
กับเป้ าหมายและตัวชี้วัดตามแผนทั้ง ๓ ระดับ ส าหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ ว และแม่ น ย าตามหลั ก วิ ช าการ น าไปสู่ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔

ส านั กงานฯ จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล เปิดภาครัฐ เพื่อสนั บสนุนการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating
Government Projects under National Strategy : Open-D) เพื่อรองรับการนาเข้าข้อมูลวิจัย/
องค์ ความรู้ ของภาคส่ ว นต่ าง ๆ ตลอดจนเชื่ อมโยงฐานข้ อมู ลโครงการ/การด าเนิ นงานในระบบ
eMENSCR เข้ากับข้อมูลสถิติและสถานการณ์จากหน่วยงานฯ เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ต่อไป

๔.๕

สานักงานฯ จะพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ThaiME ให้ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกโครงการ
/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR ในรูปแบบการแสดงผลในมิติต่าง ๆ (Visualization) และเปิด
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนาข้อมูลออกมาใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๓ การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจน
และพั ฒนาคนทุ กช่ ว งวั ยอย่า งยั่ งยื น ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

๓.๓-๑

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๓

: เรื่องเพื่อทราบ
: การจัดตั้ง ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ รองนายกรั ฐ มน ตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและมอบอ านาจให้ ก ากั บ การบริ ห ารราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๘๐) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
ลดความเหลื่อมล้า ด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมและลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมและสามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
๑.๒ การประชุ ม แนวทางแก้ จ นและความเหลื่ อ มล้ าในระดั บ พื้ น ที่ โดยใช้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
พลเอกประวิทย์ วงษ์สุ วรรณ จึ งได้ เป็นประธานในการประชุม แนวทางแก้จนและความเหลื่อมล้ า
ในระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และได้มีการมอบหมายให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าอย่างเป็นบูรณาการ
และเป็นรูปธรรม โดยการใช้ระบบ TPMAP ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ดังนี้
๑.๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการใช้ระบบ TPMAP ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าในระดับพื้นที่ โดยระดมความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
เพื่อผลต่อความยั่งยืนในการพัฒนาคนไทย และดาเนินการพัฒนาข้อมูลในระบบ TPMAP ให้
มีคุณภาพ ครอบคลุมมิติการพัฒนาต่าง ๆ และทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง
๑.๒.๒ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งงบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้าในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๓ มอบหมายให้สานักงานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ยกร่างคาสั่งที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้มีกลไกเชิงนโยบายในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
๑.๒.๔ มอบหมายให้สานักงานฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีข้อมูลและประเด็น
การพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการแก้ปัญหาความยากจนและมิติการพัฒนาต่าง ๆ

๒. สาระสาคัญของระบบ TPMAP
๒.๑ ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ TPMAP
๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะทางาน
เฉพาะกิจเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ โดยมี
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม (ดศ.) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งคณะทางานฯ

๓.๓-๒
ได้มอบหมายให้ สานักงาน ฯและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
(NECTEC) ร่วมกันพัฒนาตัวอย่างระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเด็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้าน
อาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน สานักงานฯ และ NECTEC จึงได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics
Platform : TPMAP ๑.๐) เพื่อมาใช้นาร่องในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน
และการหาคาตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ใครคือคนจน (๒) คนจนต้องการอะไรและ/
หรือมีปัญหาอะไร และ (๓) จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายนี้ให้หลุดพ้นความยากจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร
๒.๑.๒ สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (บยศ. หรือ PMDU) รายงานนายกรัฐมนตรี
ถึงความก้าวหน้าการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(กบภ.) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ มีมติรับทราบ
และมอบหมายให้ สานักงานฯ ร่วมกับ NECTEC ในการพัฒนาตัวอย่างระบบเบื้องต้น “TPMAP
๑.๐” ให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน และนาข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาประเทศได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้ตัวอย่างระบบเบื้องต้นของ TPMAP ๑.๐ ในการวางแผน
และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน ระบบติดตาม/ตรวจสอบการใช้ข้อมูล
๒.๑.๓ สานักงาน ฯ ได้ดาเนินการขยายผลการพัฒนาระบบ TPMAP ๑.๐ ให้เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่
สาหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP
๒.๐) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคน
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย
ส่ งผลให้ เกิดการน าข้อมู ลจริ งมาวิเคราะห์ และสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based policy) ที่มีประสิทธิภาพและ
ได้ผลจริง และในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ สานักงานฯ. และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือ
กับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒.๒ ความสอดคล้องเชิงนโยบายของระบบ TPMAP
ระบบ TPMAP เป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในส่วนของการบรรเทา
ปัญหาความเหลื่อมล้าและการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง
และยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการปรั บสมดุ ลและพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการภาครั ฐ ในส่ วนของ
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ ยั งมี ค วามสอดคล้ องกั บแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ใ นหลายประเด็ น ได้ แก่
(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
และ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
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๒.๓ หลักการของระบบ TPMAP
๒.๓.๑ ระบบ TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้าแบบชี้เป้า
TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนราย
ประเด็น ซึ่งทาให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรื อ
โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ ดังนั้น ระบบ TPMAP
จึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้ง
ในครัวเรือนและบุคคล ส่ งผลให้หน่วยงานระดับนโยบายและระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ
จัดลาดับความสาคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base)
๒.๓.๒ TPMAP ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลบัตรประชาชน ๑๓ หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน
โดยมี ข้ อมู ลความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพั ฒนาชุ มชนเป็ นแกนกลาง และ
นาหลักดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งคิดค้นโดย
Oxford Poverty & Human Development Initiative แ ล ะ United Nation Development
Programme มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนจน จปฐ. หรือ คนที่ขัดสนใน ๕ มิติ
ตามบริ บ ทของประเทศไทย ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพ ความเป็ น อยู่ การศึ ก ษา รายได้ และ
การเข้าถึงบริการรัฐ และได้นาคนจน จปฐ. มาเชื่อมกับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ
ของกระทรวงการคลัง เพื่อหาคนจนเป้าหมายของระบบที่ต้องการความช่วยเหลื อเร่งด่วน
รวมทั้งปั จจุ บั นได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน
๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย
ทะเบี ยนคนพิการ ข้อมู ลจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ข้อมู ลการรั บเบี้ ยคนพิการและ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ทั้งนี้ การที่ระบบ TPMAP สามารถประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้รับสวัสดิการได้ถึง
ระดับรายบุคคล ระบบ TPMAP จึงสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความซ้าซ้อนของการรับสวัสดิการ
ของผู้ รั บสวัสดิการ รวมทั้งเกิดปัญหา “ภาวะรั่ วไหล” หรือคนที่ไม่ใช่กลุ่ มเป้าหมายแต่ได้รับ
สวัสดิการ (Inclusion error) และ “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
(Exclusion error) และนาไปสู่การใช้เงินงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความยั่งยืน
ทางการคลังของประเทศได้ในท้ายที่สุด
๒.๓.๓ การแสดงผลของข้อมูล ระบบ TPMAP ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
โดยมีการเผยแพร่จานวนคนจนเป้าหมายจาแนกตามมิติความยากจนและพื้นที่ ระหว่างปี
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ปีปัจจุบันของข้อมูล) และมีการแสดงผลในรูปแบบ “Data Storytelling”
ที่เว็บไซต์ www.tpmap.in.th ซึ่งจะแสดงข้อมูลจานวนคนจนทั้งหมด จานวนคนจนแยกตาม
รายมิติความยากจน สัดส่วนคนจนเชิงพื้นที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่ บ้ า น รวมทั้ ง ภาพรวมคนจนโดยเปรี ย บเที ย บว่ า พื้ น ที่ ใ ดมี สั ด ส่ ว นคนจนมาก/น้ อ ย
ตามลาดับ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลปีต่อปี แสดงถึงทิศทางความยากจนที่ปรับลด
หรือรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของ
นโยบาย/โครงการที่ดาเนินอยู่ และสามารถพิจารณาได้ว่ากลุ่มคนจนกลุ่มใดเป็นกลุ่มคนจน
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เป้าหมาย และพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
รายบุคคลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ TPMAP
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถดาเนินการได้ผ่านระบบ TPMAP Logbook ที่มี
การกาหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวั ดเท่านั้น ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
ศึกษาธิการจั งหวั ด พัฒ นาสั ง คมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวั ด แรงงานจังหวั ด และ
ที่ทาการปกครองจังหวัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ TPMAP
Logbook สามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูล ในระบบให้ สอดคล้ องกับข้อค้นพบตาม
ข้อเท็จจริง รวมทั้งสามารถเพิ่มเติม ข้อมูลบุคคลตกหล่น (คนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงที่ไม่ได้อยู่
ในฐานข้อมูล จปฐ. และระบบ TPMAP (Exclusion error))
๓. ผลการดาเนินการและการดาเนินการต่อไป
๓.๑ สานักงานฯ ได้พิจารณาสถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศที่มีปัญหาความยากจนในเขตเมืองที่มี
ระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าที่มีความหลากหลายและ
ความทั บ ซ้ อนกั บปั ญหาในมิ ติ ต่ าง ๆ โดยเฉพาะมิ ติ ของการพั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ยมากกว่ าที่ ผ่ านมา
เพื่อประกอบการยกร่างคาสั่งสานั กนายกรัฐมนตรี เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่ อมล้ า และการพัฒนาทุกช่ วงวัย นาไปสู่ การบรรลุ วิสั ยทัศน์และเป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม สรุปรายละเอียดร่างคาสั่งฯ ได้ ดังนี้
๓.๑.๑ ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ศจพ.) โดยตั้ ง อยู่ ใ นกระทรวงมหาดไทยหรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่
นายกรัฐมนตรีกาหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
๓.๑.๒ แนวทางการปฏิบัติ ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า พร้อมกับพัฒนา
คนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดาเนินการร่วมกับภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดทาแผนการดาเนินการและแนวทางการพัฒนา
๓.๑.๓ องค์ประกอบ ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่
เกี่ ย วข้ องทุ กภาคส่ วนสามารถเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างบูรณการและเป็นรูปธรรม
๓.๑.๔ หน้าที่และอานาจ กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการจัดทาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้
ข้ อมู ลจากระบบ TPMAP เพื่ อเป็ นข้ อมู ลประกอบการจั ดท าแนวนโยบายและการพั ฒนา
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๓.๓-๕
๓.๒ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว เมื่อวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามวาระ ๓.๓)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
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เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง
จัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๔ หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๔-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ : หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ ส ำนั กงำนฯ ในฐำนะส ำนั กงำนเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำรยุ ทธศำสตร์ ชำติ มี ภำรกิ จและหน้ ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุ ทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ
และประชำชนภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
และเผยแพร่ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งดำเนินกำรอื่นใดเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสร้ำงแนวร่วมในกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๑.๒ ส ำนัก งำนฯ ในฐำนะส ำนัก งำนเลขำนุก ำรของคณะกรรมกำรยุท ธศำสตร์ช ำติ ได้ม ีห นัง สือ
ถึง มหำวิทยำลัย ของรั ฐ และเอกชน สถำบันวิช ำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
เพื่อสำรวจข้อมูล หลั กสู ตรและวิช ำกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลั ยของรัฐ และเอกชน สถำบัน
วิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐทั่วประเทศที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
๒๐ ปี เพื่อนำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ พัฒนำ และวำงแผนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ชำติให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และประชำชนทั่วไป
ได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถนำไปขยำยผลเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๒. ผลการดาเนินการ
ส ำนั ก งำนฯ ได้ ด ำเนิ น กำรรวบรวมและประมวลข้ อ มู ล หลั ก สู ต รและวิ ช ำกำรเรี ย นกำรสอนที่ ไ ด้ จ ำก
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ (ข้อมูล ณ
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓) สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตอบกลับมำยังสำนักงำนฯ จำนวน ๒๔ แห่ง จำกจำนวนทั้งหมด
๑๕๕ แห่ ง (คิดเป็ นร้ อยละ ๑๕.๔๘) โดยเป็นการตอบกลับว่ามี หลักสูตรและวิชาการเรี ยนการสอน
ที่มีเนื้อหาเกี่ ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จานวน ๒๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๑๔ หลักสูตร และ
กำรตอบกลับว่ำไม่มีหลักสูตรฯ จำนวน ๑ แห่ง ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลทั้ง ๕๑๕ หลักสูตร
พบว่ำ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มวี ัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับประเด็น การพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยส่ วนมำกสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีหลักสูตรใดที่เป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติโดยตรง
๒.๒ สถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ ตอบกลับมำยังสำนักงำนฯ จำนวน
๒๘ แห่ง จำกจำนวนทั้งหมด ๘๐ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๓๕) โดยเป็นการตอบกลับว่ามีหลักสูตรและ
วิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จานวน ๑๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น
๑๗๖ หลักสูตร และกำรตอบกลับว่ำไม่มีหลักสูตรฯ จำนวน ๙ แห่ง ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำรำยละเอียด
ข้อมูล ทั้ง ๑๗๖ หลักสู ตร พบว่ำ เป็นหลักสูตรการเรี ยนการสอนที่ มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาของ

๓.๔-๒
หลักสูตรที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเด็นการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
จ านวน ๑๓๒ หลั กสู ตร โดยส่ วนมำกสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ด้ำ นกำรพั ฒ นำและเสริม สร้ ำ ง
ทรั พ ยำกรมนุ ษย์ อย่ ำงไรก็ ตำม มี หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรการเรี ยนการสอนวิชายุทธศาสตร์ ชาติ
โดยตรง จานวน ๔๔ หลักสูตร
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ ๓.๔)
๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
จำกกำรพิจำรณำข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบัน
วิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ สำนักงำนฯ มีข้อสังเกต ดังนี้
๓.๑ ไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรการเรี ยนสอนวิชายุทธศาสตร์ ชาติ
โดยตรง ขณะทีส่ ถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ มีบำงแห่งที่มีการเรียน
การสอนหลั กสู ตรที่ เป็ นหลั กสู ตรการสอนวิ ชายุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยตรง ทั้ งนี้ กำรตระหนั กรู้ และ
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติจะทำให้เกิดควำมสนใจและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
ประเทศของภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะนิสิต นักศึกษำ ซึ่งเป็นกลุ่มประชำกรที่มีทักษะกำรเรียนรู้และ
เข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะ
เติบโตเป็นวัยแรงงำนและเป็นพลังกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญต่อไปในอนำคต ส่งผลให้
กำรแปลงยุ ทธศำสตร์ ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ได้รับควำมร่ วมมือจำกทุกภำคส่ วน และสำมำรถดำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๓.๒ ที่ผ่ำนมำ สำนักงำนฯ ได้จัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Massive Open Online Course:
MOOCs) วิ ชำยุ ทธศำสตร์ ชำติ ส ำหรั บข้ ำรำชกำรและบุ คลำกรภำครั ฐ โดยมี กำรเผยแพร่ ผ่ ำนช่ องทำง
Thai MOOCs ที่ เว็ บไซต์ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NESDC+NESDC001+2020/about
และได้ประสำนสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรเงื่อนไขสำหรับ
กำรบรรจุ เป็ นข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึงกำรเลื่ อนระดับตำแหน่งของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐด้วยแล้ว
๓.๓ ทั้งนี้ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) เป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่เข้ำถึงได้ง่ำย และเอื้อต่อ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีกำรเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น สานักงานฯ จึงจะดาเนินการให้มีการขยายผลการจัดทาหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) วิชายุทธศาสตร์ชาติ ในระดับต่าง ๆ โดยมีเนื้อหำที่เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะสำมำรถเผยแพร่สำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติให้แก่นิสิต
นักศึกษำ และกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้ ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ
น ำไปสู่ กำรเป็ น พลั งร่ ว มขับ เคลื่ อ นกำรพัฒ นำประเทศให้ บ รรลุ เ ป้ำ หมำยยุท ธศำสตร์ ช ำติไ ด้อ ย่ำ ง
เป็นรูปธรรมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๔. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๔
ตารางสรุปหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่ได้
จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ
และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ

ตำรำงสรุปหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓)
มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน
จำนวน
หลักสูตร
30
1

ลำดับ

มหำวิทยำลัย

1
2

4
5
6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอสี าน
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

7
8
9
10
11

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันอาศรมศิลป์
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

2
14
14
1
8

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

82

3

13
14
15
16
17
18
19
20

13
9
12
4

27
17
98
42
6
31
3
16

วิชำ
ยุทธศำสตร์ชำติ

มีเนื้อหำสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธฯ ๑ ยุทธฯ ๒ ยุทธฯ ๓ ยุทธฯ ๔ ยุทธฯ ๕ ยุทธฯ ๖

หมำยเหตุ

ตำรำงสรุปหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓)
มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน
ลำดับ
21
22
23
24

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
รวมจำนวนหลักสูตร

จำนวน
หลักสูตร
43
34
7

วิชำ
ยุทธศำสตร์ชำติ

หมำยเหตุ

ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
514

สถำบันวิชำกำรและสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
จำนวน
ลำดับ
สถำบัน
หลักสูตร
1 สถาบันป้องกันและปราบปรามการ
2
ทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

วิชำ
ยุทธศำสตร์ชำติ
2

2

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ )

41

41

3

10

1

4

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

2

6

สถาบันนวัตกรรมการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.)
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

15

7
8

มีเนื้อหำสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธฯ ๑ ยุทธฯ ๒ ยุทธฯ ๓ ยุทธฯ ๔ ยุทธฯ ๕ ยุทธฯ ๖

6

1
3

มีเนื้อหำสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธฯ ๑ ยุทธฯ ๒ ยุทธฯ ๓ ยุทธฯ ๔ ยุทธฯ ๕ ยุทธฯ ๖

หมำยเหตุ

ตำรำงสรุปหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓)
สถำบันวิชำกำรและสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
จำนวน
ลำดับ
สถำบัน
หลักสูตร
9 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
1
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สพบ.)
10 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
6
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

สานักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวง
ยุตธิ รม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม
สถาบันวิทยาการพลังงาน
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา
การกีฬา
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ
สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันนิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาล
ตารวจ

วิชำ
ยุทธศำสตร์ชำติ

มีเนื้อหำสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธฯ ๑ ยุทธฯ ๒ ยุทธฯ ๓ ยุทธฯ ๔ ยุทธฯ ๕ ยุทธฯ ๖

หมำยเหตุ

3
19
3
3
10
17
2

27
5
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตำรำงสรุปหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน สถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓)
สถำบันวิชำกำรและสถำบันกำรจัดอบรมบุคลำกรของภำครัฐ
จำนวน
ลำดับ
สถำบัน
หลักสูตร
21 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย
อึง๊ ภากรณ์
22 สานักงานกองทุนน้ามันเชือ้ เพลิง
23
24
25
26
27
28

วิชำ
ยุทธศำสตร์ชำติ

สานักงานวิจัยและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา
เมือง
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
176

หมำยเหตุ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่มกี ารจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มเี นือ้ หา
เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์
ยาเสพติด
สถาบันวิสาหกิจชุมชน

รวมจำนวนหลักสูตร

มีเนื้อหำสอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธฯ ๑ ยุทธฯ ๒ ยุทธฯ ๓ ยุทธฯ ๔ ยุทธฯ ๕ ยุทธฯ ๖
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ข้อมูลหลักสูตรและวิชำกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
ของรัฐและเอกชน และสถำบันวิชำกำร และสถำบันกำรจัด
อบรมบุคลำกรของภำครัฐ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

: เรื่องเพื่อพิจารณา
: (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ได้ รั บ ทราบเรื่ อ งความก้ า วหน้ า การปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
และกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมปฏิรูป ประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) รวมทั้งได้รับทราบแนวทางดาเนินการสาหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูป
ที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock ซึ่งสานักงานฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปรั บไปพิจารณาดาเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่ว ยงานต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยได้ผนวกประเด็นข้อคิดเห็นไว้ในกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
เพื่อให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ที่ประชุม ร่ วมประธานกรรมการปฏิรู ปประเทศทุกคณะ ในการประชุมครั้ งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้านเสนอ โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนาความเห็นในที่ประชุม
ไปปรั บ ปรุ ง (ร่าง) แผนการปฏิรู ป ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส่งไปยังส านักงานฯ ในฐานะฝ่ าย
เลขานุการฯ จัดทารูปเล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ดท าร่ างแผนการปฏิ รู ปประเทศ (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๒. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดขั้นตอนและ
แนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๒.๑.๑ มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) แผน ขั้น ตอน และวิธีการดาเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ
ดาเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลาดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ
และตัวชี้วัดผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
(๓) การกาหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง ตามมาตรา ๘
แล้วแต่กรณี รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน
(๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี
(๖) การเสนอให้ มีห รื อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

๔.๑-๒
๒.๑.๒ มาตรา ๑๑ การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ (๒) แล้วเสนอที่ประชุมร่ว ม
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน
(๒) เมื่อที่ป ระชุมร่ ว มพิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ ว ให้ เสนอ
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ช าติเ พื่ อพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติแ ละ
แผนแม่บท ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
(๓) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต่อคณะรั ฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบภายในสามสิบวัน และดาเนินการตาม
มาตรา ๖ วรรคสองต่อไป
ในการดาเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศในด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการดาเนินการ
รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
แสดงความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่ว ถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูล ที่
เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดภายหลังพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๐
(๒) การนับเวลาตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะ
นั้น ระยะเวลาการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ตามความจาเป็น
๒.๑.๓ มาตรา ๑๓ ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนแม่ บ ทหรื อ เพราะเหตุ อื่ น ใด ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว
โดยให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
๒.๒ ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดรายละเอียดในร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
ข้อ ๘ รายละเอียดในร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอย่างน้อยจะต้องมี
การระบุรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
(๓) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณการวงเงินและแหล่งที่มาของเงิน
(๔) ข้อเสนอในการมีหรื อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการโดยเรียงลาดับ
ความสาคัญ และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาระสาคัญของร่างกฎหมาย โดยอาจจัดทา
เป็นร่างกฎหมายหรืออาจระบุเป็นหลักการของร่างกฎหมายก็ได้ แต่ต้องมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะสามารถเข้าใจถึงกลไกและสาระสาคัญ ในการดาเนินการได้อย่างชัดเจนเพื่อ

๔.๑-๓
จัดทาเป็นร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งให้ระบุมาตรการทางการบริหารอื่นที่จะนามาใช้ใน
การส่งเสริมหรือสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล
๓. สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาความในมาตรา ๗ พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และนาประเด็นความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และจากผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ มาประกอบการจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยสรุป
ได้ ดังนี้
๓.๑ องค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
๓.๑.๑ ความสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ระบุความ
สอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยสะท้ อ นถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกิ จกรรมปฏิ รู ปที่ จะส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ช าติ ซึ่ง สะท้อนว่า ทุกกิจกรรม Big Rock มีเป้า หมายที่ ส อดคล้องกั บ เป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ได้ระบุเป้าหมาย
ของแผนการปฏิ รู ปประเทศทั้ ง ๑๓ ด้ าน เป็ นไปตามบทบั ญญั ติ ที่ ก าหนดไว้ ในรั ฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย หมวด ๑๖ การปฏิ รู ปประเทศ ในมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘
ที่ได้ กาหนดให้ ท าการปฏิ รู ปประเทศเพื่ อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ ประเทศที่ มี ความสามั คคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน
ในสั งคมมี โอกาสทั ดเที ยมกั น และมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี รวมทั้ งมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาประเทศ
และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
เป็นกิจกรรมที่กาหนดขึ้นใหม่ และ/หรือ ดึงจากกิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม
มาจัดทาขึ้นเป็นกิจกรรม Big Rock โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปสาหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
มีความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริงและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้
ไม่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ สาหรับกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิร ูป ประเทศ ฉบับ เดิม ที่ไ ม่ไ ด้ ถูก นามากาหนดขึ้น เป็น กิจ กรรม Big Rock
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาไปดาเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป โดยแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ แผน มีกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม ดังนี้

๔.๑-๔
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
๑. การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๑) การส่ งแสริ มความรู้ ท างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๒) การส่ง เสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
๓) การสร้ างความสามั คคี ปรองดองสมานฉัน ท์
ของคนในชาติ
๔)
๕)

๒. การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

๑)
๒)

๓)

๔)
๕)

๓. กฎหมาย

๑)

๒)

๓)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง
การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของ
สถาบันพระปกเกล้า
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการบริ หารงานและการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ความยืดหยุ่ นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ระบบราชการ
สถานการณ์
ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
พลเรือน
และมี ความสามารถอย่ างคล่ องตั ว ตามหลั ก
คุณธรรม
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบราชการ
ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
กรมบัญชีกลาง
เบิ กจ่ ายเงิ นเพื่ อให้ เกิ ดความรวดเร็ ว คุ้ มค่ า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็น สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
ของประชาชน
สามัคคีปรองดอง
จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จั ด ให้ มี ก ลไกก าหนดให้ ส่ ว นราชการหรื อ
กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล
และบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย น า
เทคโนโลยี ม าใช้ ในการด าเนิ น การเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

๔.๑-๕
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน

๔. กระบวนการ
ยุติธรรม

๕. เศรษฐกิจ

๖. ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมาย
๕) จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
๑) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม
๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
๓) การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
๔) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
และการสอบปากคาในการสอบสวน
๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของ
ไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment
Center)
๕) การพั ฒนาศั ก ยภาพคนเพื่ อเป็ น พลั งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
๒)
๓)
๔)

๗. สาธารณสุข

๑)

๒)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด
การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
กระทรวงมหาดไทย
พื้นที่นอกเขตชลประทาน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
และสิง่ แวดล้อม
การปฏิ รู ปการจั ดการภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ าน
กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระทรวงสาธารณสุข
ของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ความรอบรู้ ด้ าน
สุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
สาหรับประชาชนและผู้ป่วย

๔.๑-๖
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม
๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้ มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็ น
ธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบ
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
๘. สื่อสารมวลชน
๑) การพั ฒนาระบบคลั งข้ อมู ลข่ าวสารเพื่ อการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
๒) การกากับดูแลสื่อออนไลน์
๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
๙. สังคม

๑)

๒)

๓)

๔)
๕)

๑๐. พลังงาน

๑)
๒)
๓)
๔)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้
กระทรวงการคลัง
หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ
ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้
กระทรวงมหาดไทย
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่ อให้คน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
พิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้
ความมัน่ คงของมนุษย์
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
การสร้างกลไกที่ เอื้ อให้ เกิ ดชุ มชนเมื องจั ดการ
กระทรวงมหาดไทย
ตนเอง
การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ที่ ดิ น ที่ รั ฐ จั ด ให้ กั บ สานักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่ ิน
ประชาชน
แห่งชาติ
ศู น ย์ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตเบ็ ด เสร็ จ One-Stopกระทรวงพลังงาน
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
การใช้ ม าตรการบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยน
สานักงานคณะกรรมนโยบาย
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

๔.๑-๗
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๕) ปรั บ โครงสร้ า งกิ จ การไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
๑๑. การป้องกันและ ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปราบปรามการทุจริต
ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๓) การพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ร วดเร็ ว
โปร่ ง ใส ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น คดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔) การพั ฒ นาระบบราชการไทยให้ โ ปร่ ง ใส
ไร้ผลประโยชน์
๕) การพั ฒ นามาตรการสกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต
เชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
๑๒. การศึกษา
๑) การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนา
ครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มี คุณ ภาพ
มาตรฐาน
๔) การจั ด อาชี ว ศึกษาระบบทวิ ภาคีและระบบ
อื่ น ๆ ที่ เ น้ น การฝึ กปฏิบั ติ อ ย่ า งเต็ ม รูป แบบ
นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

๑๓. วัฒนธรรม กีฬา
แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

๕) การปฏิ รู ป บทบาทการวิ จั ย และระบบ
ธรรมาภิ บ าลของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย :
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่ว มระหว่า งภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน
๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงวัฒนธรรม

๔.๑-๘
แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วิ ถี ชี วิ ตทางการกี ฬา และการออกก าลั งกาย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ
๕) การบริ ห ารจั ด การศั ก ยภาพบุ ค ลากรของ
ประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓.๑.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อทางานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการประสาน
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนด ซึ่งจากแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ได้กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักไว้
ทั้งสิ้น ๓๖ แห่ง และอีก ๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สรุปได้ดังนี้
หน่วยงานระดับกระทรวง จานวน ๑๔ กระทรวง (๓๑ กิจกรรมปฏิรูป) ได้แก่
หน่วยงานระดับกระทรวง
๑) กระทรวงการคลัง
๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กิจกรรม
ปฏิรปู

๑
๒
๑
๔
๑
๓

หน่วยงานระดับกระทรวง
๗) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๘) กระทรวงพลังงาน
๙) กระทรวงพาณิชย์
๑๐) กระทรวงมหาดไทย
๑๑) กระทรวงยุติธรรม
๑๒) กระทรวงวัฒนธรรม
๑๓) กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔) กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม
ปฏิรปู

๒
๔
๑
๔
๑
๑
๒
๔

๔.๑-๙
หน่วยงานระดับกรม จานวน ๒๒ หน่วยงาน (๒๙ กิจกรรมปฏิรูป) ได้แก่
กิจกรรม
ปฏิรปู

หน่วยงานระดับกรม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
๖) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๗) กรมบัญชีกลาง
๘) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๙) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑๐) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๑๒) สานักงานคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

๑
๒
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

หน่วยงานระดับกรม
๑๓) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
๑๔) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
๑๕) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๖) สถาบันพระปกเกล้า
๑๗) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๘) สานักงานศาลยุติธรรม
๑๙) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๒๐) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๒๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๒๒) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กิจกรรม
ปฏิรปู

๒
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จานวน ๒ คณะ (๒ กิจกรรมปฏิรูป) ได้แก่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๒) คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม
ปฏิรปู

๑
๑

ทั้งนี้ เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศใช้ สานักงานฯ จะจัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการทางานของแต่ละขั้นตอนและวิธี
ดาเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดต่อไป
๓.๑.๕ ระยะเวลาดาเนินการ ระบุระยะเวลาในการดาเนินการของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
๓.๑.๖ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูป ระบุขั้นตอนและวิธีการการดาเนินงานของกิจกรรมปฏิรูป
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้น ๆ
๓.๑.๗ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระบุข้อเสนอให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่จาเป็นเพื่อการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมาตรา ๒๗๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ ให้ เ สนอและพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา
โดยมีรายชื่อของกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ ดังนี้

๔.๑-๑๐
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง (เรียงตามลาดับการเสนอกฎหมาย)
๑. การเมือง
๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….
๒. การบริหารราชการ
๑) ปรั บปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติ ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แก้ ไข
แผ่นดิน
เพิ่มเติม
๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ด้านกฎหมาย
๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่ างพระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ วยการคุ้ มครองทรั พย์ สิ นตกค้ างที่ อยู่ ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
๕. เศรษฐกิจ
๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
๓) ปรับปรุงแก้ไข พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....
๕) ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
๖) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ.
และสิ่งแวดล้อม
..
๗. สาธารณสุข
๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. สื่อสารมวลชน
๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....
๙. สังคม
๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
๓) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
๔) ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
๑๐. พลังงาน
๑) ปรับ ปรุ งแก้ไ ข พระราชบั ญญัติ การประกอบกิจ การพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy Service
Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ
๓) ร่างแนวปฏิบัติของสานักงบประมาณเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
การตั้งงบผูกพันสาหรับ ESCO ภาครัฐ
๔) ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง ESCO ภาครัฐ
๕) ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกาหนดแนวทางการจัดทาแผน
บูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี
๖) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย พ.ศ. ...
๗) ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
๘) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

๔.๑-๑๑
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง (เรียงตามลาดับการเสนอกฎหมาย)
๑๑. การป้องกันและ
๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส
ปราบปรามการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุจริตและประพฤติ
๓)
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มิชอบ
๔) ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๕) ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
๗) ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรค
สองให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม
๘) ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
๙) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๑๐) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
๑๒. การศึกษา
๑) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑๓. วัฒนธรรม กีฬา
๑) ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลังคน พ.ศ. ....
แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑)
๓.๒ การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ
จากกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
และเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแต่ละด้านการปฏิรูปจาเป็นต้องหาแนวทางร่วมกันในการดาเนินงานระหว่างหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่กาหนด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
โดยมีประเด็นที่มีความสอดคล้องสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ๗ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นบูรณาการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรม Big Rock
๑) การพัฒนาศักยภาพคน การบริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรมปฏิ รู ปที่ ๓ ปรั บเปลี่ ยนการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มา
และรั กษาไว้ซึ่ งคนเก่ง ดีและมี ความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
เศรษฐกิจ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพคน
เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การศึกษา
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ ๒ การพั ฒ นาการจั ดการ
เรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และระบบอื่ น ๆ ที่เน้ นการฝึ กปฏิบั ติ
อย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการ
สร้างงาน

๔.๑-๑๒
ประเด็นบูรณาการ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรม Big Rock
วัฒนธรรม กี ฬา แรงงาน และ กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๕ การบริ ห ารจั ด การ
ศักยภาพบุคลากรของประเทศ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ ๒ การส่ งเสริ มและ
๒) การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ ๒ พั ฒนาการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูประบบบริการ
๓) การเตรี ย มความพร้ อ ม สาธารณสุข
สุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา
และการพัฒนาผู้สูงอายุ
ที่บ้าน/ ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อ
สังคม
สร้ า งหลั ก ประกั น รายได้ ห ลั ง วั ย เกษี ย ณที่
เพี ยงพอและครอบคลุ มในกลุ่ มแรงงานทั้งใน
และนอกระบบ
๔) การลดอุ ป สรรคในการ การบริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรมปฏิ รู ปที่ ๑ ปรับเปลี่ ยนรูปแบบการ
ดาเนิ นชี วิต และลดขั้นตอน
บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
ทางธุรกิจ
กิจกรรมปฏิ รู ปที่ ๑ จั ดให้มี กลไกยกเลิ กหรื อ
กฎหมาย
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินการเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การให้ประชาชนสามารถ
กระบวนการยุติธรรม
ติดตามความคืบหน้ า ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องที่
เศรษฐกิจ
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ ๔ การเป็ นศู นย์ กลางด้ าน
การค้ า และการลงทุ น ของไทยในภู มิ ภ าค
(Regional Trading/Investment Center)
พลังงาน
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๑ ศู น ย์ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าต
เบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง
การป้ องกั นและปราบปราม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ พัฒนากระบวนการยุติธรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ ร วดเร็ ว โปร่ ง ใส ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ในการ
ดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕) การกระจายอานาจ
การบริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปเขตสุขภาพให้
สาธารณสุข
มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่า ง
หน่วยงานและท้องถิ่น

๔.๑-๑๓
ประเด็นบูรณาการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรม Big Rock
๖) การป้องกันและปราบปราม การบริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อ
การทุจริตในภาครัฐ
จัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ ว คุ้ มค่ า โปร่ งใส ปราศจากการ
ทุจริต
การป้ องกั นและปราบปราม กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๓ พั ฒ นากระบวนการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลื อกปฏิบัติใน
การดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
กิจกรรมปฏิ รูปที่ ๕ พัฒนามาตรการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่
การศึกษา
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
๗) การมี ส่ วนร่ วม และการ การเมือง
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ปรั บ เปลี่ ยนรู ปแบบการ
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
บริหารจัดการภาครัฐ
บริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรมปฏิ รู ปที่ ๑ ปรับเปลี่ ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
กฎหมาย
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ ๔ จั ดให้ มี กลไกช่ วยเหลื อ
ประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
การป้ องกั นและปราบปราม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการดาเนินงานใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดาเนินการประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
๔. แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา หน่วยงาน
ที่เ กี่ ย วข้ อ งต้อ งน ากิจ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อประชาชนอย่า งมี นัย ส าคั ญ
(Big Rock) ไปดาเนินการต่อตามขั้นตอนและวิธีการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ ที่กาหนด โดยมีแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะต่อไป ดังนี้
๔.๑ สาหรับ กิจ กรรมอื่น ที่ร ะบุไ ว้ต ามแผนการปฏิรูป ประเทศฉบับ เดิม ให้ห น่ว ยงานผู้รับ ผิด ชอบ รับไป
ดาเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน
๔.๒ ส านั ก งานฯ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อ สื่อสารและสร้า งความเข้าใจร่ว มกัน ในกิจ กรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ใ นแผนฯ รวมทั้ง เป็น
การถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการนาไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง

๔.๑-๑๔
๔.๓ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจั ดทาแผนการขับเคลื่ อนการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายการโครงการ/
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดาเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผลต่อการบรรลุผ ล
อันพึงประสงค์ ของแผนการปฏิรู ปประเทศ โดยให้ หน่วยงานที่รั บผิ ดชอบหลั กในแต่ละประเด็ นปฏิ รู ป
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ระบุวงเงินและที่มาของเงินงบประมาณ
๔.๔ สาหรับประเด็นบูรณาการที่มีความใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกันระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันหาแนวทางการดาเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock
โดยเห็นควรให้มีการจั ดทาแผนที่ความเชื่อมโยงของกิจกรรม (Mapping) เพื่อ สะท้อนภาพรวมของ
การดาเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดาเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็น
หนึ่งเดียวและไม่เกิดความทับซ้อนกัน
๔.๕ ให้สานักงบประมาณให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้
เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๖ การติดตามเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนฯ ดาเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
สานักงานฯ ในการทาหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ซึ่งมีสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.) ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
และติดตามในระดับปฏิบัติ โดยสานักงานฯ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อ รองรับ การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนิน งาน/โครงการที่ดาเนิน การภายใต้
กิจ กรรม Big Rock ของแผนการปฏิรู ป ประเทศ (ฉบับ ปรับ ปรุง ) เพื่อ สะท้อ นความคืบ หน้า และ
ใช้ในการเร่งรัดให้ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน เสนอ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑ (๓) ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
และมอบหมายสานักงานฯ ในฐานะฝ่า ยเลขานุก ารฯ นาเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาตามขั้น ตอน
ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป
๕.๒ เห็ น ชอบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นแผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ตามที่ ส านั ก งานฯ เสนอ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานระยะต่อไปเมื่อแผนฯ ประกาศบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๖. มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อัน เป็น ผลมาจากสถานการณ์โ ควิด -๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์)

๔.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : ร่ างแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์)
๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็น
ของประเทศ โดยมอบหมายให้สานักงานฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้สานักงานฯ ดาเนินการรับฟังความเห็นตามแนวทางการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ตามที่สานักงานฯ เสนอ
๑.๒ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ ยนแปลงหรื อความจ าเป็นของประเทศ และให้ ส านั กงานฯ ด าเนินการตามแนวทาง
การจั ด ท าแผนแม่ แ ม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในรู ป แบบเฉพาะกิ จ เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ตามที่สานักงานฯ เสนอ โดยให้ใช้
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิ จภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่สานักงานฯ ได้จัดทาขึ้นเบื้องต้นในการ
รับ ฟัง ความคิด เห็น ที่ห ลากหลายเพื่อ ให้ค รอบคลุม ทุ ก กลุ่ม เป้า หมายและทุก กภาคีพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ และนาเสนอร่างแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) เสนอต่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน ต่อไป
๒. ผลการรับฟังความคิดเห็น
๒.๑ สานักงานฯ ได้ดาเนินการจัดส่งร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคการเมือง (๔) วุฒิสภา (๕) ภาควิชาการ (๖) ภาคสื่อ
(๗) สโมสรนักศึกษา (๘) ส่ วนภูมิภาค (๙) ภาคองค์กรระหว่างประเทศ และ (๑๐) คณะกรรมการ
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และคณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศ เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ให้ ความเห็ นต่ อร่ าง
แผนแม่ บทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ฯ ให้ มี ความครอบคลุ มทุ กมิ ติ ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ
ประกอบด้วย (๑) แบบตอบความเห็นออนไลน์ http://nscr.nesdc.go.th/cpcovid/ (๒) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ nscr_hearing@nesdc.go.th และ (๓) ทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.๙ ไปรษณีย์ทาเนียบ
รัฐบาล ๑๐๓๐๒ ซึ่งได้ปิดการรับฟังความเห็นไปเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒.๒ สานักงานฯ ได้ดาเนินการรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญของความเห็นได้ ดังนี้
๒.๒.๑ หน่ว ยงานต่า ง ๆ ได้มีก ารตอบกลับ ความเห็น ต่อ ร่า งแผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จานวนทั้งสิ้น ๕๘๔ ความคิดเห็น ประกอบด้วย ความเห็นอย่างเป็นทางการ
จานวน ๑๒๘ ความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่จาแนกเป็น (๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) ภาคการเมือง
และ (๓) วุฒิอาสาธนาคารสมอง ความเห็นจากสาธารณะ (ออนไลน์) จานวน ๔๕๖

๔.๒-๒
ความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่จาแนกเป็น (๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) สถาบันการศึกษา และ (๓)
ภาคประชาชน
๒.๒.๒ หน่วยงานต่าง ๆ เห็นชอบต่อ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ โดยมี
การระบุความคิดเห็น เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑) ประเด็น การพัฒนา เสนอให้ เพิ่มเติมรายละเอียดของแนวทางการพัฒ นาในแต่ล ะ
ประเด็นให้ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับ เป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
๒) ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย เสนอให้ เ พิ่ ม เติ ม ตั ว ชี้ วั ด ให้ ค รอบคลุ ม และสะท้ อ น
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน คานึงถึง ความเป็นไปได้ของการได้มาซึ่ งข้อมู ล
รวมถึงการปรับค่าเป้าหมายให้เหมาะสมอและสอดคล้องกับสถานการณ์
๓) โครงการสาคัญในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ส่วนใหญ่เป็นการให้
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ความครอบคลุ ม ความซ้ าซ้ อ น และผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
จากการดาเนินโครงการฯ รวมถึงควรมีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการคัดเลือกโครงการ
๔) การขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ควรให้ ความส าคัญ
กับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/
โครงการ และการกาหนดกลไกการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓ ส านั ก งานฯ ได้ มี ก ารประมวลผลและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ร่ า งแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมีการนาหลักการที่สาคัญมาประกอบการประมวลผล ประกอบด้วย
๒.๓.๑ พิจ ารณาประเด็ น ความเห็ น ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒนาประเทศ
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ พิ จ ารณาประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความชั ด เจนของเนื้ อ หาและความ
ครอบคลุมของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มากยิ่งขึ้น
๒.๓.๓ พิ จ ารณาประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ม่ ล งรายละเอี ย ดเฉพาะจนเกิ น ไป เนื่ อ งจาก
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เน้นถึงการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ ในการบรรลุ
เป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒.๓.๔ พิจารณาประเด็นความคิดเห็นที่สาคัญที่สามารถขับเคลื่อนได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๓. สาระสาคัญและหลักการของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ (ฉบับสมบูรณ์)
ส านั กงานฯ ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งและแก้ ไขเพิ่ มเติ มร่ างแผนแม่ บทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ตามหลักการและความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะพิจารณาด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยที่ป ระชุมมีมติให้ส านั กงานฯ พิจ ารณาความเหมาะสมของการปรับแนวทางให้มีความครอบคลุ ม
สามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การยกระดับ
ภาคการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความปลอดภัย

๔.๒-๓
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยสานักงานฯ ได้นามาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
๓.๑ แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” หรือ Resilience
๓.๒ เป้าประสงค์ เพื่อให้ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้าง
อาชีพและกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่”
๓.๓ ๓ มิติการพัฒนา ได้แก่ (๑) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติ
ได้อย่างรวดเร็ว (๒) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทาง
การพัฒ นา ให้ส อดรับ กับ ความเปลี่ย นแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทัน
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิ ดขึ้น และ (๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
(Transform) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างและปั จจั ยพื้ นฐานให้ ส อดรับ กับ ความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสาหรับการพัฒ นาประเทศต่อไป ซึ่งจะทาให้ประเทศ
มีการพัฒ นาที่ส มดุล และยั่งยืน ภายใต้ห ลัก ๓ ขั้นการพัฒ นา ได้แก่ Survival (การอยู่รอด)
Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน)
๓.๔ ๔ ประเด็ น การพัฒนาที่ต้ องให้ความสาคัญเป็นพิเ ศษในระยะ ๒ ปีข้า งหน้า ได้แก่ (๑) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยง
ในการพึ่งพาต่างประเทศ (๒) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่า ง
ยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) เพื่อการส่งเสริ มอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทย
มีโอกาส และมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป (๓)
การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีว ิต ของคนให้เ ป็น กาลัง หลัก ในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นา
ประเทศ (Human Capital) เพื่อการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤต และ (๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ของประเทศ
๓.๕ เป้าหมายและตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ (ฉบับสมบูรณ์)
๓.๕.๑ เป้าหมายย่อย คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับเดิม)
ตัวชี้วัด
อัตราการว่างงาน
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ
ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ไม่เกินร้อยละ ๑.๕

ไม่เกินร้อยละ ๑

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ เทียบกับปีก่อนหน้า

๔.๒-๔
ตัวชี้วัด
สั ด ส่ ว นผู้ เ ข้ า ระบบประกั น สั ง คม
(มาตรา ๓๓ ๓๙ หรือ ๔๐) ต่อกาลัง
แรงงานรวม

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ไม่เกินร้อยละ ๑.๕

ไม่เกินร้อยละ ๑

ดั ชนี ความยากจนแบบหลากหลายมิ ติ
ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ เทียบกับปีก่อนหน้า

สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา
๓๓ ๓๙ และ ๔๐) ต่อกาลังแรงงานรวม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘

อัตราการว่างงาน

ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุข ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕
เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด
เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒.๕ เทียบกับปีก่อนหน้า

อั ต ราความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะของ
ร้อยละ ๖๗ ของคะแนนเต็ม
ประชากร

ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

๓.๕.๒ เป้าหมายย่อย สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ไม่มีการแก้ไข
จากฉบับเดิม
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั งหวั ด
ลดลงไม่น้อยกว่า
เปรียบเทียบภายในภาค
ร้อยละ ๑ เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ เทียบกับปี
ก่อนหน้า

อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
ในแต่ละจังหวัดของประเทศ
เทียบกับปีก่อนหน้า

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ เทียบกับปีก่อนหน้า

๔.๒-๕
๓.๕.๓ เป้าหมายย่อย เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับเดิม)
ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ไม่น้อยกว่า ๒๓๖,๐๐๐ บาท
ต่อคน ต่อปี

ไม่น้อยกว่า ๒๔๕,๐๐๐
บาท ต่อคน ต่อปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
SMEs
เทียบกับปีก่อนหน้า
๒.๕ เทียบกับปีก่อนหน้า

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์)
ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ไม่น้อยกว่า ๒๓๖,๐๐๐ บาท
ต่อคน ต่อปี

ไม่น้อยกว่า ๒๔๕,๐๐๐
บาท ต่อคน ต่อปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒

อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๘ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
SMEs
เทียบกับปีก่อนหน้า
๑.๘เทียบกับปีก่อนหน้า
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๓.๕.๔ เป้าหมายย่อย มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับเดิม)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

อั ต ราการขยายตั ว ของการลงทุ น ใน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เทียบกับปีก่อนหน้า
๑๐ เทียบกับปีก่อนหน้า
สัดส่วนมูลค่ าการลงทุน ด้านการวิจั ย
และพั ฒ นานวั ต กรรมต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๔

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕

๔.๒-๖
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการพัฒนา
อยู่ในกลุ่มประเทศทีมีการ
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Evolution อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศที มี ก าร พัฒนาสูงที่สุด ๔๐ อันดับ
Index)
พัฒนาสูงที่สุด ๔๐ อันดับแรก
แรก โดยมีอันดับดีขึ้น
จากปีก่อนหน้า
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครั ฐใน
อยู่ในกลุ่มประเทศทีมีการ
การทบทวนแก้ ไ ขกฎหมายที่ เ ป็ น อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศที มี ก าร พัฒนาสูงที่สุด ๔๕ อันดับ
อุปสรรคและเป็นภาระในการดาเนิน พัฒนาสูงที่สุด ๕๐ อันดับแรก แรก โดยมีอันดับดีขึ้นจาก
ธุรกิจ
ปีก่อนหน้า

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

อั ต ราการขยายตั ว ของการลงทุ น ใน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เทียบกับปีก่อนหน้า

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ เทียบกับปีก่อนหน้า

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความสามารถสูงที่สุด ๕
อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
และมีคะแนนสูงขึ้นกว่าปี
ก่อนหน้า

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความสามารถสูงที่สุด ๔
อันดับแรกของภูมิภาค
อาเซียน และมีคะแนน
สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

สัดส่วนมูลค่ าการลงทุน ด้านการวิจั ย
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิ ตภัณฑ์ใน
มวลรวมประเทศ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๔

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๕

อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ด้ า น ดิ จิ ทั ล ( IMD World Digital
Competitiveness Ranking)

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความสามารถสูงที่สุด ๔๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่มประเทศที่
ความสามารถสูงที่สุด ๔๐
อันดับแรก โดยมีอันดับ
ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐใน
การทบทวนแก้ ไ ขกฎหมายที่ เ ป็ น
อุปสรรคและเป็นภาระในการดาเนิน
ธุรกิจ

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ ๕๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มะ
สิทธิภาพสูงที่สดุ ๔๕
อันดับแรก โดยมีอันดับดี
ขึ้นจากปีก่อนหน้า

อันดับความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงาน

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒-๗
๓.๖ แนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) จากการ
ประมวลและสังเคราะห์ความเห็น สานักงานฯ พบว่า ยังสามารถคงสาระสาคัญ ๓ มิติพัฒนา
(การพร้อ มรับ (Cope) การปรับ ตัว (Adapt) การเปลี่ย นแปลงเพื่อ พร้อ มเติบ โตอย่า งยั่ง ยืน
(Transform) และ ๔ ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ ๒ ปีข้างหน้า
ไว้ได้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม สานักงานฯ ได้มี การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวทาง
การพัฒนาให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
ทั้งนี้ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) เป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัย
มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็น ฉบับเพิ่มเติมจากแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สานักงานฯ จะดาเนินการศึกษา
และทบทวนความเหมาะสมของแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงจานวน
ประเด็น ค่าเป้ าหมาย และตัวชี้วัดที่ ส ามารถสะท้อนผลสั มฤทธิ์การดาเนินงานตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้ในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นปัจจุบันต่อไป เพื่อ บอกให้เห็นถึงความก้าวหน้าใกล้ -ไกล
ของการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
(รายละเอียดร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบ ๔.๑-๑)
(รายละเอียดตารางแนวทางการพัฒนา ปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๒)
๔. การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์)
กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
สานักงานฯ ได้ดาเนินการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ ของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ (ฉบับสมบูรณ์)
กับ เอกสารรายงานข้อ เสนอเชิง นโยบายและข้อ เสนอการดาเนิน การจากองค์ก รพัฒ นาระหว่า ง
ประเทศที่สาคัญ ได้แก่ (๑) รายงาน Consolidated Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-๑๙ in Thailand ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) (๒) รายงาน Navigating COVID-๑๙ in Asia and the Pacific ของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และ (๓) Thailand Economic Monitor:
Thailand in the Time of COVID-๑๙ ของธนาคารโลก (World Bank) พบว่า แนวทางการพัฒนา
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ (ฉบับสมบูร ณ์) มีค วามสอดคล้องและเป็น ไป
ในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศดังกล่าว
(รายละเอียดตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา
กับข้อเสนอองค์กรระหว่างประเทศปรากฏตามเอกสารแนบ ๔.๒-๓)

๔.๒-๘
๕. แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนร่ างแผนแม่บทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การแปลงร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
ดาเนินการได้บูรณาการและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการระบาดของโควิด-๑๙ เป็นได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สานักงานฯ จึงขอเสนอ
แนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ดังนี้
๕.๑ ให้ หน่ ว ยงานของรั ฐที่เกี่ย วข้องใช้ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ โ ควิ ด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับ สมบู ร ณ์ ) เป็ น กรอบในการจั ดท าโครงการ/
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๔๖๕ เพิ่มเติมจากโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จานวน ๒๕๐ โครงการ ที่ เป็นโครงการที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) ภายใต้
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ให้ทันต่อคาของบประมาณประจาปี ๒๕๖๕ ต่อไป รวมทั้งเป็นกรอบในการการจัดทาโครงการภายใต้
พระราชกาหนดอานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้ร่วมกับ
แผนแม่บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติทั้ ง ๒๓ ประเด็นในปั จจุบั น โดยให้ ดาเนินการร่วมกั บหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๓ ระดับ
๕.๒ ให้สานักงบประมาณใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบั บสมบูร ณ์ ) เป็ นกรอบในการพิจ ารณาจั ด สรรงบประมาณ
ของโครงการประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น
ในปัจจุบัน
๕.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกโครงการภายใต้พระราชกาหนดอานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-๑๙
๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) และมอบหมายให้สานักงานฯ นาเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์)
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๖.๒ ขอความเห็นชอบแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อัน เป็น ผลมาจากสถานการณ์โ ควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับ สมบูร ณ์) ไปสู่ก ารปฏิบัติ
ตามข้อ ๕ ที่สานักงานฯ เสนอ

๔.๒-๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒-๑
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564 – 2565

คานา
แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกอีกนานัปการ โดยในการจัดทาแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งนี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้นาแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบด้วย การพร้อมรับ (Cope)
การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)
ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา เพื่อให้
ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เท่าทัน มีศักยภาพในการรับและลดความเสี่ยง สามารถ
สร้ า งสรรค์ ผ ลประโยชน์จากโอกาสที่ เ กิด ขึ้นได้อ ย่ า งเป็นรู ปธรรม ตลอดจนยืนหยั ด
และเจริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงเป็นการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือ
ในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยการ
กาหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในช่วงระยะ 2 ปี
ต่อ จากนี้ และด าเนิ น การคู่ ขนานไปกั บ แผนแม่ บ ททั้ ง 23 ประเด็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
นาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่า วมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต
ทั้ งนี้ สศช. ได้จัดท าแผนแม่ บทเฉพาะกิจภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับนี้ขึ้ น
โดยค านึ ง ถึ ง กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และได้ น าความคิ ด เห็ น
และข้ อ เสนอแนะของภาคี ก ารพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนฯ ให้ มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป
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บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่ง
ผลกระทบต่ อ ประเทศไทยอย่ า งกว้ า งขวางและรุ น แรง แม้ ว่ า ที่ ผ่ า นมาประเทศไทย
จะประสบความสาเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค ทว่าการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและ
ต่ อ เนื่ อ งได้ ส่ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความปกติ ใ หม่
ในขณะเดี ย วกั น แนวโน้ม ส าคั ญ ของโลกอี กนานั ปการ ท่ ามกลางความปั่ นป่ วนและ
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นปัจจัยเร่งสาคัญทาให้ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ จาเป็นต้องได้รั บการพิจารณาทบทวนให้มี ความสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศยิ่งขึ้น โดยยังคง “เป้าหมาย”
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้เช่นเดิม หากแต่มีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยน “แนวทาง/วิธีการ” และ “เครื่องมือ” ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565” ซึ่งจะ
เป็นการระบุแนวทางการพั ฒนาจากแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ที่ ต้องมุ่ งเน้น
ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ และประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติมที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการ
เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ
ฟื้ น ฟู กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ เ ข้ า สู่ ภ าวะปกติ รวมทั้ ง น าเงื่ อ นไข
การเปลี่ย นแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่หมุ ดหมายใหม่
ที่ดีกว่าในอนาคต
การกาหนดทิศทางการพั ฒนาประเทศเพื่อให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถรับและลดความเสี่ยงขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์
จากโอกาสที่ เ กิด ขึ้นได้ อ ย่ า งเป็นรู ปธรรม จาเป็นต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นา
ศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) อันประกอบด้ว ย
มิติการพัฒ นา 3 ประการ ได้แก่ 1) การพร้อ มรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก
รวมถึงฟื้นคืนกลับสูส่ ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับ
ทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจาย
ความเสี่ ย งและปรั บ ตั ว อย่ า งเท่ า ทั น เพื ่อ แสวงหาประโยชน์ จ ากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
3) การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พร้ อ มเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น (Transform) หมายถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งและปั จ จั ย พื้ น ฐานให้ ส อดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง
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เพื่ อพลิกวิกฤตให้เ ป็นโอกาสสาหรั บการพั ฒนาประเทศต่อ ไป ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่ าว
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง เป็ น หลั ก การส าคั ญ
ในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสาคัญ คือ “คนสามารถ
ยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้ สู่ ท้ อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ ประเทศฟื้ น ตั ว เข้ า สู่ ภ าวะปกติ และมี ก ารวางรากฐาน
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ
ที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
การพัฒนา ประกอบด้วย
- การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว สู่ ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่
มี แนวโน้ มความต้ อ งการมากขึ้นในอนาคต เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลั ง หลั ก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ ประเทศไทยมีโอกาส
และมีศักยภาพภายใต้ภูมิทศั น์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้
สนับ สนุน อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเป้า หมายที่ ป ระเทศไทยมี โ อกาสและมี ศั กยภาพ
ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
ที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
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ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้
และสุขภาพ
- การปรั บ ปรุง และพั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นา
ประเทศ (Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่
สาคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการดาเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ
เพื่อลดอุปสรรค ข้อจากัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน

ง

จ

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ ความท้าทาย และความจาเป็น
- สถานการณ์ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม
- ความท้าทายในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศจาก
สถานการณ์โควิด-19
- ความจาเป็นในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาและสาระสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
- กรอบแนวคิดการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
- สาระสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติฯ
ตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565

ก
1
2
6
11
12
13
16
23

1

ส่วนที่ 1
สถานการณ์ ความท้าทาย และความจาเป็น

2

สถานการณ์ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19)
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและ
รุนแรงในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความสาเร็จ
ในการป้องกันและควบคุมโรคเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก ทว่าการแพร่
ระบาดของโรคอย่า งรุ นแรงและต่อ เนื่องได้ ส่ งผลกระทบไปถึงมิ ติด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านอื่น ๆ นอกเหนือไปจากวิกฤติการณ์ด้านสาธารณสุข ทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่
การผลิ ต และการค้ า ระหว่ า งประเทศ การหดตั ว ของรายได้ จ ากภาคการท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากการจากัดการเดินทาง ความผั นผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งเเต่วิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 โดยส านักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง และมีมาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวด พบว่า
มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 อันจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2563
จะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-7.8) - (-7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และปัญหาภัยแล้ง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า
จะปรับตัวลดลงร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8 ตามลาดับ เมื่อวิเ คราะห์ ผ ลกระทบในรายสาขา พบว่า
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาคบริ การสาขาที่ พั กแรมและบริ การ
ด้ า นอาหารหดตั ว ถึ ง ร้ อ ยละ 50.2 ขณะที่ ภ าคการเกษตรปรั บ ตั ว ลดลงร้ อ ยละ 3.2
จากปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: สศช.
GDP
ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ

ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

-11.5

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

-14.4

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

-9.8

กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน

-8.6

กิจกรรมการบริการด้านอืน่ ๆ

7.4

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน

-6.0

การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์

-10.0

กิจกรรมวิชาชีพ และกิจกรรมทางวิชาการ

0.4

กิจกรรมด้านสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์

0.0

การศึกษา

-50.0

1.7

กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์

-40.0

1.7

กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

2.1

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

-30.0
-14.0

การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ

10.0

การก่อสร้าง

-20.0
-13.3

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

20.0

เหมืองแร่และการย่อยหิน

-12.2

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ

-3.2

การประปา

เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง

GDP

%YoY

3

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563)

0.2

-1.4

-14.7
-25.0

-38.9
-46.0
-50.2

-60.0

4

การหดตั ว ลงของเศรษฐกิ จ ดั ง กล่ า ว ได้ น าไปสู่ ปั ญ หาสภาพคล่ อ งทางธุ ร กิ จ
และความเสี่ยงต่อการปิดกิจการในภาคบริการ การท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (SMEs) ที่ มี ค วามเปราะบางและมี ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
ความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน ปัญหาการว่างงานและการสูญเสีย
รายได้ ความยากจน และความเหลื่ อมล้ ากาลั งเผชิญความท้ าทายมากยิ่ งขึ้น รวมถึง
ข้อจากัดของหลักประกันทางสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยู่ในภาวะกดดันมากยิ่งขึ้น
โดยพบว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ผู้ว่างงานมีจานวนเพิ่มขึ้นมากถึง 0.75 ล้านคน
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.95 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากอัตราว่างงานในภาวะปกติ
และนับเป็นอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2552 โดยร้อยละ 58.7
ของแรงงานที่ว่างงานดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสถานที่ทางานเลิ ก/หยุด/ปิดกิจการ หรือ
หมดสัญญาจ้าง และเมื่อพิจารณาผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อนในช่วง 3 เดือน ซึ่งเป็น
การว่า งงานในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด -19 พบว่า มากกว่า ครึ่ ง (ร้อ ยละ 55.4)
เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้างมาจากภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ร้อยละ 18.3) และสาขาค้าปลีกส่ง (ร้อยละ 14.6) โดยแรงงานส่วนใหญ่
ที่ได้รับผลกระทบมีอายุมากกว่า 40 ปี และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และต่ากว่า

5

ภาวะตลาดแรงงานไทยปี 2562 - 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563)

ที่มา: สศช.
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ความท้าทายในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
จากสถานการณ์โควิด - 19
แม้ว่าในระยะที่ผ่ านมา รั ฐบาลจะดาเนินมาตรการเพื่อ ช่วยเหลื อและเยี ยวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความท้าทายอีกหลายประการในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเท่าทันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ความท้าทายประการแรก คือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่เน้นพึ่งพาการค้า
และการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูง และรวมศูนย์ความเจริญอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่
เพียงไม่กี่เมือง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมาเป็ น ระยะเวลานาน ส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ เ ศรษฐกิ จของประเทศมี
ความอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก ในขณะเดี ย วกั น ความเหลื่ อ มล้ า
ด้านรายได้และโอกาสในการสร้างรายได้ระหว่างพื้นที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 พบว่า
จังหวัดระยองซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุด มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
สูงกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่าที่สุด) ถึง 18.3 เท่า ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
(Covariance of Variation: CV) ของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบในภาค ซึ่งสะท้อน
ความเหลื่อมล้าระหว่างจังหวัดภายในภูมิภาคเดียวกัน ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1.0 ในช่วง
ระยะเวลาเกือ บสิ บปีที่ ผ่ านมา การพึ่ งพาต่า งประเทศและการกระจุกตัว ของโอกาส
ทางเศรษฐกิจในบางพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดแรงขับเคลื่อนจากภายในที่เข้มแข็ง
ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เมื่อพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทาให้
เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ การชะลอตัวของการค้า การลงทุน และการส่งออก
ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยไม่ ส ามารถพึ่ ง พาเศรษฐกิ จ ภายนอกในระดั บ เดิ ม ได้ รวมถึ ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรงในเมื อ งใหญ่ ที่ ส่ ง ผลให้ แ รงงานในเขตเมื อ ง
จานวนมากอพยพกลั บ ถิ่ นฐานเพื่ อ กลั บ ไปหางานท าในบ้ า นเกิ ด ดัง นั้ น การพั ฒ นา
ในระยะต่อจากนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นฐานรากด้วยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่ และ
ยกระดับศักยภาพของธุรกิจภายในประเทศโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่
สาคัญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ความท้ า ทายประการที่ ส อง คื อ การสร้ า งศั กยภาพการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ท่ า มกลางภาวะวิ ก ฤตและการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจที่รุ นแรงอั นเนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด -19 ประกอบกับ
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สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวต่ามาเป็นเวลานาน อาจทาให้การฟื้นตัว
เป็นไปอย่างล่ าช้าและส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงปี 2556 - 2562 อยู่ที่เพียงร้อยละ 3.0
ซึ่งต่าที่สุดในภูมิภาค โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยัง
พึ่งพาการผลิตและบริการแบบดั้งเดิมอยู่มาก ภาคอุตสาหกรรมขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการเกษตรและภาคบริการ
ยังอยู่ในระดับต่า ดังนั้น นอกเหนือจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ต้องเร่งดาเนินการแล้ว
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
ภาคการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาว ด้วยการสร้างจุดแข็ง
และเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการส่งเสริมภาคการผลิตต่าง ๆ
ที่ ป ระเทศไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง อยู่ แ ล้ ว ได้ แ ก่ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ
การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และยานยนต์ ให้ผู้ผลิตมีความสามารถ
สูงขึ้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่เหมาะสมกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ความท้าทายประการที่สาม คือ การพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และยกระดับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยแม้ว่าทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมจะมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.73 ในปี 2556 เป็น 0.77
ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างการพัฒนาเชิงคุณภาพที่สาคัญ โดยเฉพาะปัญหา
การขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกั บความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่เ กิดขึ้น โดยเมื่ อ พิจารณาจากดัชนีค วามสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global
Competitiveness Index: GCI) ของ World Economic Forum ในส่ วนของตัวชี้วัด
ด้านทักษะ พบว่า อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2561-2562
เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 25622563 โดยมีอันดับลดลง ทั้งตัวชี้วัดด้านชุดทักษะของผู้สาเร็จการศึกษา จากอันดับที่ 61
ในปี 2561-2562 เป็นอันดับที่ 79 ในปี 2562-2563 และด้านทักษะดิจิทัลในกลุ่มประชากร
จากอันดับที่ 61 เป็น 66 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเป็น
ผลมาจากปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ไม่สามารถผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
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สมัยใหม่และความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนสอบ
PISA ของเด็กไทย ซึ่งอยู่ ในระดับต่ากว่าหลายประเทศและผลคะแนนมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากอันดับที่ 50 ในปี 2555 เป็นอันดับที่ 66 ในปี 2561 จาก 79 ประเทศ/
เขตเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน แรงงานไทยยังมีผลิตภาพแรงงานต่า โดยในช่วงปี 2556-2562
ผลิ ต ภาพแรงงานเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งร้ อ ยละ 3.0 ต่ อ ปี ในขณะที่ ข้ อ มู ล จาก Asian
Productivity Organization (APO) ในปี 2562 ระบุว่า ผลิ ตภาพแรงงานไทยมี อั ตรา
การเติบโตค่อนข้างต่ามาตลอดช่วงสองทศวรรษ โดยปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ประเทศจีนและอินโดนีเซีย แต่ยังคงต่ากว่ามาเลเซีย (2 เท่า) เกาหลีใต้ (2.5 เท่า) และ
สิงคโปร์ (4.5 เท่า) นอกจากนี้ แรงงานไทยจานวนมากยังอยู่นอกระบบที่กลไกของภาครัฐ
จะสามารถดู แ ลได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยสั ด ส่ ว นของแรงงานที่ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คม
(รวมมาตรา 33, 39 และ 40) ในปี 2563 อยู่ที่เพียงร้อยละ 43.0 ของกาลังแรงงานรวม
ในขณะเดี ย วกั น ระบบความคุ้ ม ครองทางสั งคมยั งมี แนวโน้ มจะประสบกั บข้ อจ ากั ด
ทั้งในด้านงบประมาณ ความเพียงพอ และความครอบคลุม เนื่องจากสัดส่วนของประชากร
วัยพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้น ฐานการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่อย่างจากัด ขณะที่มีแนวโน้มวิกฤติและ
ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และระดับการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ลดลง ดังนั้น ภาครัฐจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป
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สถานการณ์ทุนมนุษย์ของประเทศไทย

ที่มา: รวบรวมโดย สศช.
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ความท้าทายประการสุดท้าย คือ การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้พร้อม
ต่อการฟื้ นฟู และพั ฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้เร่ งให้
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในอัตราที่รวดเร็วขึ้น พร้อมกับตอกย้าให้เห็นถึง
สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของโลกยุ คใหม่ที่ มี ความผั นผวน ไม่ แน่นอน ซับซ้อน และ
คลุมเครือ จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากโควิด-19 ที่ประเทศไทย
กาลังเผชิญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศที่มีแนวโน้ม ทาให้ความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน ที่ส่งผลให้การมุ่งพัฒนา
องค์ค วามรู้แ ละนวัต กรรมมีค วามจาเป็น มากยิ่ง ขึ้น รวมถึง สงครามการค้า กระแส
ชาตินิย ม การทวนกระแสโลกาภิ วัฒ น์ และความขัดแย้งระหว่า งขั้วอานาจของโลก
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
ในระยะต่อ ไป จึงจาเป็นต้อ งมี การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งปัจจัย พื้ นฐานด้า นต่า ง ๆ ได้แก่
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายกฎระเบียบ บทบาทและแนวทางการให้บริการของภาครัฐ
องค์ค วามรู้ และนวัตกรรม การเสริม สร้า งความมั่นคง การบริหารจัดการความเสี่ ย ง
ตลอดจนกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับความแพร่หลาย
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้ า ทายต่า ง ๆ ในการฟื้ นฟู และพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กอปรกับกระแสการพัฒนาของโลกท่ามกลางความปั่นป่วนและ
การเปลี่ ย นแปลงล้ ว นเป็ น ปั จจั ย เร่ ง ที่ ส่ ง ผลให้ป ระเทศไทย จ าเป็ น ต้อ งปรั บ เปลี่ ย น
แนวทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศให้ ส ามารถพร้ อ มรั บ และปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกในระยะต่อไปได้อย่างเท่าทัน
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ความจาเป็นในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับ มาตรา 10
และ 11 แห่งพระราชบัญ ญั ติ การจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ กาหนดให้ มี
การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ในกรณี ที่
สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่
เหมาะสมที่ จะด าเนิ นการตามเป้าหมายหรื อยุ ทธศาสตร์ ด้ านใดได้ และเมื่ อพิ จารณา
ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 และกระแสการเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ จึ ง มี
ความจาเป็นที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ต้องได้รับการพิจารณาทบทวนให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศยิ่งขึ้น
โดยยั งคง “เป้ าหมาย” การพั ฒนาประเทศตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ฯ ไว้ เช่ นเดิ ม หากแต่ มี
การทบทวนและปรับเปลี่ยน “แนวทาง/วิธีการ” ใหม่ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ”
รวมถึงปรับเปลี่ยน “เครื่องมือ” ใหม่ ในรูปแบบของ “แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ”
ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2564 และ 2565
ทั้งนี้ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ จะดาเนินการคู่ขนานไปกับ
แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น แต่ได้ระบุแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น
ที่ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ เป็ น พิ เ ศษ รวมถึ ง ก าหนดประเด็ น การพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม
ที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการ เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้
เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งนาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน” เพื่อทบทวน
และปรับปรุง แนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสในการขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่
หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและสาระสาคัญ
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
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กรอบแนวคิดการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างพลิกผันและรวดเร็วจากภายนอกประเทศ
ล้ ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ภ ายในประเทศทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อ ม ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกล่า วอาจก่อ ให้เกิดเป็นความเสี่ย งหรือ โอกาสใน
การพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การกาหนดทิศทางการพัฒนาท่ามกลางภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอน เพื่อให้
ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การและลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลประโยชน์ จ ากโอกาสที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากภายนอก
และภายในประเทศที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน ให้ได้มากที่สุด จึงควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
การพร้ อ มรั บ (Cope) หมายถึ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การภายใต้
สภาวะวิกฤต ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก รวมถึงสามารถ
ฟื้ น คื น กลั บ สู่ ส ภาวะปกติ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ ภาวะวิ ก ฤตผ่ า นพ้ น ไป ซึ่ ง การสร้ า ง
ความสามารถของประเทศในการพร้ อ มรั บ นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การลดความเปราะบาง ผ่านการลดจุดอ่อนและขจัดข้อจากัดเดิมที่ประเทศเผชิญ พร้อมกับ
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างอย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัด
การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง
ที่ ด าเนิ นการอยู่ ให้ สอดรั บกั บ กระแสการเปลี่ ยนแปลง ความไม่ แน่ นอน และบริ บท
การพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้องให้ความสาคัญกับการกระจายความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว
เพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อ พร้ อ มเติ บโตอย่ างยั่ งยื น (Transform) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ
สถาบั น ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งการปกครอง ให้ ส อดรั บ กั บกระแส
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การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ เพื่อพลิกวิกฤต
จากแรงกดดั น ทั้ ง ภายนอกและภายในให้ เ ป็ น โอกาสส าหรั บ การพั ฒ นาประเทศสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป
แนวคิดการพั ฒนาประเทศในการพร้ อมรับ ปรั บตัว และเปลี่ ยนแปลงเพื่ อพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศให้สามารถลุกได้อย่างรวดเร็วเมื่อล้ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้
และคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 8 จนถึงปั จจุ บั น ทั้ งนี้ การพั ฒนาประเทศบนหลั ก ปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง นั้น จะท าให้ประเทศมีการพั ฒนาที่ สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลั ก
3 ขั้นการพั ฒนา ประกอบด้วย (1) ประเทศสามารถอยู่ รอดได้ ท่ ามกลางภาวะวิกฤต
(Survive) ซึ่งการที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้นั้น ทุกองคาพยพที่เป็นภาคส่วนสาคัญ
ต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันจากภายใน มีการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก (2) เศรษฐกิจ
ในประเทศต้องมีความเข้มแข็งและมีการพึ่งพาภายนอกในระดับที่เหมาะสม (Sufficient)
ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความเหมาะสมที่พอดี นั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
บนพื้นฐานของความรู้ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่ างรอบคอบ และ (3) ประเทศมี การพัฒนา
ที่สมดุล และยั่งยืน (Sustain) มีความพอดีในทุกมิติการพัฒนาอย่างเกื้อกูล สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน และมีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตทุกด้าน
ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะเวลา 2 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศ
ให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) นั้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่
1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น ให้ พ ร้ อ มรั บ การกระจายตั ว ของการพั ฒ นา
และการเคลื่ อนย้ ายกาลั งแรงงานกลั บคื นถิ่น เพื่ อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลั งหลั ก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค
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2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ ประเทศไทย
มีโ อกาสและมี ศั กยภาพภายใต้ กระแสการเปลี่ ย นแปลงและบริ บทโลกใหม่ หลั ง เกิ ด
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 อาทิ อุ ป สงค์ ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ
ที่มีแนวโน้มเพิ่ มสูงขึ้น กระแสการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
การเปลี่ ย นแปลงของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานโลก โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารคิ ด ค้ น และประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของท้องถิ่น และ SMEs
3) การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนให้ เ ป็ น ก าลั ง หลั ก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับ
ทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ร่วมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทย
มีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาข้อ 2) Future Growth
ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิต ทั้งความมั่นคงทางรายได้
และสุขภาพ
4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) โดยการเร่งรัด พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน
ที่สาคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดาเนินงานของภาครัฐ ให้ทันสมัย พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจากัด
และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น
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สาระสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนด
เป้า หมายการดาเนิน งานในระยะเวลา 2 ปี โดยพิจ ารณาจากสถานการณ์ปัจ จุบัน
ที่ประเทศกาลั งเผชิญอยู่ ร่วมกับเงื่อ นไข ความจาเป็นด้านกรอบวงเงินงบประมาณ
ภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการและจัดสรรได้ รวมถึงการคาดการณ์ถึงโอกาสที่พึงเกิดขึ้น
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์
และต่อยอดไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ โดยแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ
มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ
“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มี ก ารวางรากฐานเพื่ อ รองรั บ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ใหม่ ” และมี ตั ว ชี้ วั ด
ตลอดจนค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ในปี 2564 และ 2565 ดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้
อัตราการว่างงาน
มีงานทา กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม
(มาตรา 33 39 และ 40) ต่อกาลังแรงงานรวม
ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุข
เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด
อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะของประชากร

ค่าเป้าหมาย
2564
ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 1.5
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2.5 เทียบ
กับปีก่อนหน้า

2565
ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 1
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีก่อนหน้า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 48
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2.5 เทียบ
กับปีก่อนหน้า

ร้อยละ 67
ของคะแนนเต็ม

ร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม
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เป้าหมาย
2) สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น

3) เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ

4) มีการวางรากฐาน
เพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2564
2565
ลดลงไม่น้อยกว่า ลดลงไม่น้อยกว่า
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัด
ร้อยละ 1 เทียบกับ ร้อยละ 1 เทียบกับ
เปรียบเทียบภายในภาค
ปีก่อนหน้า
ปีก่อนหน้า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า
อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่
ร้อยละ 10 เทียบ ร้อยละ 10 เทียบ
ในแต่ละจังหวัดของประเทศ
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
236,000 บาท
245,000 บาท
ต่อคน ต่อปี
ต่อคน ต่อปี
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด
ร้อยละ 42
ร้อยละ 42
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ร้อยละ 1.8 เทียบ ร้อยละ 1.8 เทียบ
ของ SMEs
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
อัตราการขยายตัวของการลงทุน
ร้อยละ 10 เทียบ ร้อยละ 10 เทียบ
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
กับปีก่อนหน้า
กับปีก่อนหน้า
อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีความสามารถ ที่มีความสามารถ
สูงที่สุด 5 อันดับ
สูงที่สุด 4 อันดับ
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
แรกของภูมิภาค
แรกของภูมิภาค
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงาน
อาเซียน และมี
อาเซียน และมี
คะแนนสูงขึ้น
คะแนนสูงขึ้น
กว่าปีก่อนหน้า
กว่าปีก่อนหน้า
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัย
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ร้อยละ 1.4
ร้อยละ 1.5
ในประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ที่มคี วามสามารถ
ที่มคี วามสามารถ
ด้านดิจิทัล (IMD World Digital
สูงที่สุด 40 อันดับ
สูงที่สุด
Competitiveness Ranking)
แรก โดยมีอันดับ
40 อันดับแรก
ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
อยู่ในกลุ่มประเทศ
อยู่ในกลุ่มประเทศ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ที่มปี ระสิทธิภาพ
ที่มปี ระสิทธิภาพ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและ
ที่สุด 45 อันดับ
สูงที่สุด
เป็นภาระในการดาเนินธุรกิจ
แรก โดยมีอันดับ
50 อันดับแรก
ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
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แนวทางการพั ฒ นา เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายของแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้
ยุท ธศาสตร์ ชาติฯ ตามที่กาหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทาง
การพั ฒ นาที่ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ในแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสาคัญ กับการเร่งดาเนินการ
ในมิตติ ่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ บนหลักการพื้นฐาน
ของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สาคัญโดยสรุป ดังนี้
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
ผ่ า นการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานโดยเฉพาะในระดั บ พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน ร่ ว มกั บ การให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจ
ใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดาเนินงานด้านการกระจาย
ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ไปยั ง หั ว เมื อ งหลั ก ในภู มิ ภ าคและเมื อ งรอง
ที่มีขีดความสามารถและความพร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาค
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนาและ
การเคลื่อนย้ายกาลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ดังนี้
1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หา
งานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยัง
ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น
1.2) การช่วยเหลื อ และพั ฒ นาศั กยภาพวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SMEs) ด้ ว ยการเร่ ง แก้ ปั ญ หาสภาพคล่ อ งของ SMEs ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่
ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจของ SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่าง
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หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs
เป็นต้น
1.3) การกระจายความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ไปยั ง หั ว เมื อ งหลั ก
ในภู มิ ภ าคและเมื อ งรอง ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ สร้ า งต าแหน่ ง งานใน
ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ รองรั บ ผู้ ว่ า งงาน แรงงานคื น ถิ่ น และบั ณ ฑิ ต จบใหม่ ตลอดจน
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้อ งถิ่นใน
การกากับดูแลการให้บริการสาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่ง เน้น ด้า นการเตรียมความพร้อม
ของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้ง ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจหลั กที่ ประเทศไทยมี โ อกาสและได้รั บ การวิเ คราะห์ แล้ วว่า มี ศั กยภาพ
ภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป ได้แก่
2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยาย
ช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภาพในการให้บริ การด้า นสุขภาพ และมุ่ งสู่การเป็นศู นย์ กลางทาง
การแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น
2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตาม
ประเมินผล พร้อมทั้ง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
เพื่อกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น
2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒ นาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จั ด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในสิ น ค้ า เกษตรให้ ส ามารถเ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ
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ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุ ตสาหกรรมอาหาร และอุ ตสาหกรรมทางการแพทย์
เป็นต้น
2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่ อ เพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต และการจ้ า งงาน และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการปรั บ ตั ว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง
เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น
2.5) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยการสนับสนุนการปรับตัว
ของผู้ประกอบการและแรงงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งระเบียบ กฎหมาย
โครงสร้ า งพื้ นฐาน และอุ ป สงค์ ข องผู้ บริ โ ภคในประเทศให้ส ามารถเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ โ ดยเฉพาะยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ตลอดจนช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ประกอบการรายย่ อ ยในอุ ตสาหกรรมเกี่ย วเนื่อ ง เช่น ผู้ ผ ลิ ต ชิ้น ส่ ว นรถยนต์ และ
ผู้ให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เป็นต้น
3) การพัฒนาศั กยภาพและยกระดั บ คุณภาพชีวิ ต ของคน (Human
Capital) ด้ ว ยการยกระดั บ ทั กษะ (Upskill) ปรั บทั ก ษะ (Reskill) และส่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5
สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยาย
และพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุก สาขาอาชีพ
และทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็นกาลังหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
3.1) การยกระดั บ ทั ก ษะ ปรั บ ทั ก ษะ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ด้วยการส่งเสริม แรงงานที่อ ยู่ในภาคการผลิ ตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รั บ
การฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์ พัฒนา
ฝีมื อแรงงานโดยการมี ส่วนร่ วมของภาคเอกชน ส่ งเสริ ม การเข้า ถึงเทคโนโลยี ดิจิทัล
ที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะ
อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่น
พร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น
3.2) การขยายและพั ฒ นาระบบหลั ก ประกั น ทางสั ง คม ด้ ว ย
การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคานึงถึง
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ระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้
แรงงานเข้ า สู่ ร ะบบประกั น สั ง คมมากขึ้ น พั ฒ นาระบบและกลไกการช่ ว ยเหลื อ
กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ แก้ปัญ หาเฉพาะกลุ่ ม ให้ต รงจุ ด และพั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครอง
ทางสังคมให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่ เปลี่ย นแปลงไป รวมถึง
มีการบูรณาการตั้งแต่ร ะดับนโยบายจนถึงระบบข้อ มูลในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
3.3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สร้างภูมิคุ้มกัน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
แสวงหาแนวทางด าเนิ น การปฏิ รู ป ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น
4) การปรับปรุงและพัฒ นาปัจจัยพื้นฐานเพื่อ ส่ งเสริม การฟื้นฟูและ
พั ฒ นาประเทศ (Enabling Factors) โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เกื้ อ หนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
และยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนตามที่กล่าวมาในข้อ 1) - 3) ให้ประสบ
ผลสาเร็จ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่จาเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย
4.1) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานเพื่ อ รองรั บการปรั บโครงสร้ า ง
เศรษฐกิ จ ใหม่ เช่ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล โครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง ระบบ
การบริ หารจั ดการระบบโลจิส ติก ส์ รวมถึง การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลงทั้ งจากภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรั บปรุ งและพั ฒ นา
ฐานข้อ มู ล แบบบูร ณาการ การจัดเก็ บและเชื่อ มโยงข้อ มู ล ระหว่า งหน่ว ยงานต่า ง ๆ
การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารประชาชน การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และ
ประสิทธิภาพการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบท และ
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

22

4.3) การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในทุ ก มิ ติ
ด้วยการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และแก้ไขกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น
4.4) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
เพื่ อ รองรั บ ภัย พิ บัติ เหตุการณ์ ค วามไม่ ส งบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัย
ทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบูรณาการระบบการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ อาทิ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้ง พัฒนา
กลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยง
และสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น
4.5) การส่งเสริม การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและภาคีการพัฒนา
เพื่อให้การฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ภาคประชาชนในพื้ นที่ และภาคส่วนอื่น ๆ ในสั งคม ในการพั ฒนาประเทศตามแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ของหน่ว ยงานภาครั ฐ และเสนอแนะแนวทางการปรั บปรุ ง แก้ไ ขให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น
แนวทางการพั ฒ นาตามหลั ก การ 3 มิ ติ (Cope, Adapt, Transform) และ
4 ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า (Local Economy, Future Growth, Human Capital,
Enabling Factors) ในรายละเอียด ปรากฏตามตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บท
เฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศในระหว่ า ง
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
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ตารางแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565

แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

การลดความเปราะบาง โดยการขจัดจุดอ่อน
และข้ อ จ ากั ด เดิ ม ที่ มี และพร้ อ มบริ ห าร
จัดการในทุกภาวการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด

การปรับรูปแบบ และแนวทางการดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่ แ น่ น อน การกระจายความเสี่ ย ง
รวมถึ ง การปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ ย นแปลงเชิ งโครงสร้ างและปั จจั ย
พื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และ
สถาบัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และ
มุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และ
ยั่งยืน

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1) ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานใหม่ โดยเฉพาะ 1) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ 1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยโยกย้าย

ในระดับพื้นที่ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต
แรงงานไปสู่ ภ าคการผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภาพ
แรงงานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ และกลุ่ ม รวมถึงศักยภาพ โอกาส และความต้องการ
รายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า
บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงรักษาการจ้างงาน ของประชาชนในพื้นที่
2) พั ฒ นากลไกการติ ด ตามประเมิ น ผล
ภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขา 2) ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ให้
ให้ ส ะท้ อ นสถานการณ์ แ ละน าไปสู่
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สามารถพึ่ ง ตนเองได้ ลดภาระของ
การพั ฒ นาด้ า นแรงงานของไทยได้
2) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แรงงานที่ ค รอบคลุ ม ครอบครัว และบรรเทาปัญหาการลดลง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ ตลอดจน ของประชากรวัยแรงงาน
3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็น
ก าลั ง แรงงานในวั ย เรี ย นที่ จ ะเข้ า สู่
อุป สรรคต่ อการดึงดู ดแรงงานทัก ษะสู ง
ตลาดแรงงาน เพื่ อ จ าแนกแรงงานที่
ให้เข้ามาทางานในประเทศ และส่งเสริม
ต้องการความช่วยเหลือได้อย่ างแม่นย า
การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่
รวมถึงจับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
แรงงานภายในประเทศ
ผู้จ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1) เร่ ง แก้ ปั ญ หาสภาพคล่ อ งของ SMEs 1) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs และ 1) ปรับ โครงสร้างปัจ จัยแวดล้ อมทั้งระบบ
1.2 การช่วยเหลือและ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปรั บ ตั ว สู่ ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ มี
เพื่อขจัดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยการแบ่ ง เบาภาระ
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต
ยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs ได้แก่
วิสาหกิจขนาดกลาง
ค่ า ใช้ จ่ า ย ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ และเพิ่ ม
เช่น สินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ สินค้า
 ลดต้ น ทุ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
และขนาดย่อม (SMEs) ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง สิ น เชื่ อ และแหล่ ง และบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้าสีเขียว
SMEs โดยการผ่ อ นคลายมาตรการ
เงิ น ทุ น ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้
เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า
ภาครั ฐที่จ ะช่วยให้ก ารดาเนิน ธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพยั ง สามารถอยู่ ร อด
ของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
มีความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
และรักษาการจ้างงานต่อไปได้
2) สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ช่ ว ย
ทางธุ ร กิ จ มากขึ้ น อาทิ การจั ด ซื้ อ
SMEs ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ
จัดจ้างภาครัฐ
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจ
 ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมายเพื่ อ
ตลอดกระบวนการ ทั้งการผลิต การบริหาร
แก้ ปั ญ หาและป้ อ งกั น การแข่ งขั น ที่
จัดการ และการตลาด
ไม่เป็นธรรม
3) ส่ ง เสริ ม การระดมทุ น ผ่ า นเครื่ อ งมื อ
 บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
ทางการเงิ น ที่ ห ลากหลาย อาทิ การใช้
ความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs
4) สนั บ สนุ น เครือ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ
 ปรั บ โครงสร้ า งระบบงบประมาณ
เพิ่ม ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
และกลไกการติ ด ตามประเมิ น ผล
ในระดับพื้นที่
ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs
1.3 การกระจายความเจริญ 1) สร้างตาแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ 1) ส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่หัวเมื องหลัก 1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ในภูมิภาค เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจ
รองรั บ ผู้ ว่ า งงาน แรงงานคื น ถิ่ น และ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจไปยัง
พิ
เ
ศษ
โดย
ค
านึ
ง
ถึ
ง
ฐานทรั
พ
ยากร
รวมกลุ่ ม และเชื่ อ มโยงผู้ ป ระกอบการ
หัวเมืองหลักในภูมิภาค บัณฑิตจบใหม่
ความพร้ อ ม และศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ในพื้นทีเพื่อสร้างศักยภาพในการเติบโต
ผ่ า นการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
และเมืองรอง
ทางเศรษฐกิ จ และสร้ า งการจ้ า งงานใน
พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ
ระยะยาว
การค้าการลงทุนแบบครบวงจร รวมถึง
ส่งเสริม การลงทุนในโครงสร้า งพื้น ฐาน 2) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ท้ อ งถิ่ น ในการก ากั บ ดู แ ลและก าหนด
ที่จ าเป็น ส าหรับ ภาคธุร กิจ อาทิ ระบบ
มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
การขนส่งและกระจายสินค้า
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พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่ง
รวมถึ ง มี ค วามสามารถในการบริ ห าร
สาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ 3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็น
ความต้องการของประชาชนและกิจกรรม
ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาและการเรี ย นรู้
เศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น ๆ

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)
1) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร 1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1) มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรม
2.1 การส่งเสริม
ท า ง สุ ข ภ า พ ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค มี แ น ว โ น้ ม
ทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
อุตสาหกรรมและ
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
ในการให้บริการด้านสุขภาพ
การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและ
บริการทางการแพทย์
2) ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง การแพทย์ 2) เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เครื่องมือแพทย์ พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ครบวงจร
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และ
ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของอุ ต สาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ

1) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ 1) ปรั บ รู ป แบบและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่
การท่ อ งเที่ ย ว โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ จุ ด แข็ ง
ทั้งในกลุ่มภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ของไทยภายใต้ เ งื่ อ นไขและบริ บ ทใหม่
ทั่วไป
ของโลก อาทิ การส่ งเสริ ม ภาพลั ก ษณ์
2) ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตาม
โรคระบาด เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
กลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกาลังซื้อสูง
3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พร้อมทั้ ง
และการท่ อ งเที่ ย วแบบเที่ ย วไปด้ ว ย
พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ทางานไปด้วย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
2) เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว
และมุ่งเน้นการใช้แรงงานและทรัพยากร
โดยเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์ และ
ในท้องถิ่น
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การแพทย์ครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทย
1) เปลี่ ย นแปลงแนวทางการพั ฒ นาภาค
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ร ะ บ บ ใ ห้ มุ่ ง เ น้ น
ที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งแนวทาง
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น รู ป แบบการ
ท่อ งเที่ ย วที่ ส นับ สนุ น รวมถึ งกลไกและ
วิธีการในการติดตามประเมินผลที่สามารถ
สะท้อนการดาเนินการไดอย่างเป็นรูปธรรม
2) เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของเมื อ งรอง
และท้ อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ กระจาย
รายได้ไปยังชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
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พร้อมรับ
(Cope)

2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตร
มูลค่าสูง

1) สร้ า งแพลตฟอร์ ม การตลาดดิ จิ ทั ล ให้
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถ
เข้า ถึงตลาดและผู้บริ โภคทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศได้ โ ดยตรง เพื่ อ สร้ า ง
รายได้ และเป็นฐานรองรับให้แก่แรงงาน
ที่ตกงาน

2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการส่งเสริม
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ก าลั ง
การผลิต และการจ้างงาน
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาดภายใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

เพิ่ ม มู ล ค่ า และใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อทาการตลาดและสร้างประสบการณ์
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดย 1) ปรั บโครงสร้ างภาคการเกษตรโด ย
การสร้า งมูลค่า เพิ่มให้ กับสินค้ าเกษตร
การใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใน
ผ่า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น
กระบวนการผลิ ตและการบริ หารจั ดการ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ พัฒนาระบบ
เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ตภาพการเกษตร สร้ าง
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
มูลค่าเพิ่มในสินค้ าเกษตร และสามารถ
ความปลอดภั ย และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาคการผลิ ต
ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้ง
ทีต่ ่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร และ
เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือ
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
ทางการตลาดออนไลน์ รู ป แบบใหม่
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
2) พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่
อุ ป ทานภาคการเกษตรให้ ยั ง สามารถ
ขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงัก รวมถึงเชื่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร
อ า ห า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ทั้ ง ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า โดยการสร้ า งและใช้
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และ
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มุ่งสู่ธุรกิจ อาหารมูล ค่าสูง อาทิ อาหาร
อาทิ การส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์
เพื่ อ ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภ าพให้ แ ก่
2) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมอาหาร
กระบวนการผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย 2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
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2.5 การปรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1) ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการโดยเฉพาะ 1) สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ 1) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
และแรงงานในอุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ทั้ ง ระบบไปสู่
จากการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ อุ ต สาหกรรม
และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ยา นย นต์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ ป็ นมิ ต ร ต่ อ
ยานยนต์ ส มั ยใหม่ อาทิ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ การผลิ ต ยานยนต์
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการปรั บ ระเบี ย บ
รถยนต์ และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมและ
สมัยใหม่ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
กฎหมาย ส่ งเสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา
บารุงรักษา
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมทั้งกระตุ้นการ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยี
ลงทุนใหม่ ๆ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์
แบตเตอรี่และมอเตอร์ พร้อมทั้งกระตุ้น
ที่จาเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
อุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศ และจัด
ระดับประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้มีสถานีบริการอัดประจุที่ทั่วถึง
และความเชี่ยวชาญ
2) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
2) ส่ ง เสริ ม การใช้ ชิ้ น ส่ ว นในประเทศใน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อขยายฐาน
การ พั ฒ นา อุ ต ส าห กร รมย านยนต์
อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมต่อเรื อ
ส มั ย ให ม่ ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ ข้ อต กล ง ห รื อ
อุ ต สาหกรรมระบบรางอุ ต สาหกรรม
กฎเกณฑ์ ข องความร่ ว มมื อ /การค้ า
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศ

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)
1) ส่ ง เสริ ม แรงงานที่ อ ยู่ ใ นภาคการผลิ ต 1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย 1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือ
3.1 การพัฒนาทักษะ
และบริ การที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบให้ ไ ด้ รั บ
มี ค วามยื ด หยุ่ น พร้ อ มปรั บ ตั ว สู่ วิ ธี ก าร
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูป
แรงงานและการเรียนรู้
การฝึ กอบรมยกระดั บทั ก ษะ และปรั บ
ท า ง า น ห รื อ อ า ชี พ ใ ห ม่ เ มื่ อ มี ก า ร
ระบบการผลิตกาลังคนทั้งการศึกษาและ
ศักยภาพแรงงานให้ เหมาะสมกั บรู ปแบบ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมการ
การพัฒนาทักษะแรงงานให้เชื่อมโยงกัน
ธุ ร กิ จ แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยให้
เปลี่ยนแปลงไป
2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษ
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะ
ที่ 21 ภาคการผลิ ต เป้ า หมาย และทิ ศ
เอกชนในการยกระดั บ และควบคุ ม
วิก ฤตมากขึ้ น อาทิ การเรีย นรู้ ท างไกล
ทางการพัฒนาประเทศ
คุณ ภาพมาตรฐานของศูน ย์ พัฒ นาฝี มื อ
หลักสูตรระยะสัน้ และการผสมผสานการ 2) สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
แรงงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้
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(Cope)
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3)

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบหลักประกันทาง
สังคม

1)

2)
3)

3.3 การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสุขภาพ

1)

สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของตลาดแรงงาน
และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน
ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ย นการสอน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะ
อาชี พ และการแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน
กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิ ด -19 และภาวะวิ ก ฤตอื่ น ๆ
ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยคานึงถึง
ระดั บ ของปั ญ หาและความต้ อ งการ
ทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
ประกั นสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่ อเสริ มสร้ าง
ความมั่นคงทางรายได้
ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารโดยชุ ม ชน
แบบพึ่งตนเอง โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุน
ตามศักยภาพ
พั ฒ นา ระ บบ รั บ มื อ ปรั บตั วต่ อโ ร ค
อุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ า ทั้ ง ระบบ
ติ ด ตามตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง โรค
ระบาด อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งวงจร
และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม
ประเมินแนวโน้มโอกาสการเกิดโรคภัย
โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ปรับตัว
(Adapt)
3) ส่ งเสริ มทั กษะที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะทั กษะ
ภาษาต่างประเทศ และทักษะดิจิทัล รวมถึง
ทักษะที่สาคัญอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ ทักษะทางการเงิน และทักษะทาง
อารมณ์ เป็นต้น

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)
คนทุ ก ช่ ว งวั ย สามารถเข้ า ถึ ง โอกาส
ในการยกระดับและปรับทักษะความรู้และ
ทักษะเพื่อการพัฒนาตนเองและประกอบ
อาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง

1) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบและกลไก 1) พั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คม
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
ให้มีความบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/
เฉพาะกลุ่ มให้ ตรงจุ ด โดยใช้ ระบบข้ อมู ล
โครงการเพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นและเพิ่ ม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ชื่ อ มโยง
การเกื้ อ กู ล ระหว่ า งกั น และเชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ครอบคลุ ม คนทุ ก กลุ่ ม อย่ า งเหมาะสม
2) ริ เ ริ่ ม ออกแบบหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
และสอดคล้องกับความยั่งยืนทางการคลัง
ที่รองรับรูปแบบการทางานในอนาคต อาทิ
โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจ้างแรงงานแบบชั่วคราว
คนในระยะยาว

1) กระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง 1) ศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบหลักประกัน
และมี คุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้ ง ใช้ เ ทคโนโลยี
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริก าร
การเป็น สั งคมสู งวั ย และอยู่ บ นพื้ นฐาน
เพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่
ของความยั่งยืนทางการคลัง
2) ส่ ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง ป้ อ งกั น
ให้ประชาชนมี ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ในการจั ด การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง และ
มี ค วามภู มิ คุ้ ม กั น ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ

29
แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึง
โรคอุบัติใหม่
3) สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
การมีสุขภาวะที่ดี

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง 1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล 1) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา ใช้ ประโยชน์ และ 1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้
โดยเฉพาะอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ค รอบคลุ ม
ประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
ทั่วประเทศ สามารถให้บริการประชาชน
กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ เช่ น
ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ปรับโครงสร้าง
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่สามารถ
การพั ฒนาประเทศสู่ การเป็ นศู นย์ กลาง
เศรษฐกิจใหม่

4.2 การปรับปรุงกฎหมาย
และส่งเสริมภาครัฐ
ดิจิทัล

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ เช่น
เชื่ อ มโยงระหว่ า งพื้ น ที่ แ ละรองรั บ การ
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อาทิ ศูนย์กลาง
ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบ
เติ บโตของเศรษฐกิ จท้ องถิ่ น รวมถึ งการ
การให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ การค้ า และ
การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย สู่ ก ารผลิ ต
ปรั บตั วของโรงแรมที่ เคยมี เป้าหมายเพื่ อ
การลงทุน
เชิงพาณิชย์ และระบบการแก้ปัญหาและ
รองรั บนั กท่ องเที่ ยวจ านวนมาก ให้ เป็ น
เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤต
สถานที่พักผ่อนดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว
ต่าง ๆ เป็นต้น
หรือสถานทีพ่ ัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
3) ช่วยเหลื อ ประชาชนและธุ รกิจ รายย่อ ย
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับประโยชน์
จากมาตรการช่ วยเหลื อ บริ ก ารของรั ฐ
การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจ
1) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แบบ 1) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ 1) ปรั บปรุ งกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ
บูรณาการ โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยง
ประชาชน อาทิ กลไกเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
และมาตรการต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการแข่งขัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย และระบบเตรียมความ
ไม่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการพั ฒนาโครงสร้ าง
การเปิ ด เผยและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
พร้ อ มด้ า นการจั ด การสาธารณภั ย
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อ
ฐานข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เพื่อบริการทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาประเทศ
ความต้ องการ ศั ก ยภาพ และวางแผน
2) ริเริ่มดาเนิ นการปฏิ รู ปการจัดเก็ บรายได้
การพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทเชิ ง
ของรั ฐทั้ งระบบ ทั้ งรายได้ จากภาษี และ
พื้ น ที่ อาทิ ฐานข้ อ มู ล ประชาชนเพื่ อ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน ควบคู่ไปกั บ
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พร้อมรับ
(Cope)
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนในพื้ น ที่ และ
ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ
พัฒนาการผลิต

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม

4.4 การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและ
ใช้ จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ มี งบประมาณ
เพียงพอต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
3) พั ฒ นาโครงสร้ า งระบบและมาตรการ
ทางภาษีให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงส่งเสริม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
4) ปรั บโครงสร้ างและวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการให้
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการท างานที่ ยึ ด
ภารกิจหรือพื้นที่เป็นพื้นฐาน และสามารถ
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่ า ง
เท่าทัน
1) แก้ ไ ขกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การผลิ ต งานวิ จั ย และนวั ต กรรม เพิ่ ม
จานวนและคุณภาพบุ คลากร และพั ฒนา
โครงสร้ าง พื้ น ฐานด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคการผลิตเป้าหมายในระดับภูมิภาค

1) ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย 1) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
และนวั ต กรรมในประเทศ เพื่ อ สร้ า ง
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร
มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ โดยเฉพาะ SMEs
อุ ต สาหกรรม และบริ ก ารเป้ า หมาย
และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และยกระดั บ
ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ ในการวิจัย
และพัฒนาและร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
เอกชน ภาควิชาการ และระบบการเงิน
ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม
1) ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤตด้วยการใช้ 1) พั ฒนาระบบการเตรี ยมความพร้ อมด้ าน 1) เปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มใน
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้
การจัดการภาวะวิกฤตให้ มีประสิ ทธิภาพ
การ บริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของ
สามารถตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัย
โดยการบู ร ณาการระบบการจั ด การ
ตนเอง ตั้ งแต่ การพั ฒนาระบบเฝ้ าระวั ง
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ มี เ อกภาพ สามารถ
และเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการภาวะ
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4.5 การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย
และภาคีการพัฒนา

พร้อมรับ
(Cope)

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศในการท างาน
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ แ ผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม
2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เพื่อ
ช่ ว ยติ ด ตามตรวจสอบ และเสนอแนะ
แนวทางการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาประเทศ
โดยการใช้แพลตฟอร์มและช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

รองรั บเหตุ การณ์ ค วามขั ด แย้ งและ
วิกฤต และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สาธารณภั ยรู ปแบบใหม่ ใ นทุ กมิ ติ อาทิ
ความปลอดภั ยทางไซเบอร์ และภั ยพิ บั ติ
ทางธรรมชาติ
2) พัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือน
ออมเงิ น และบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถ
ดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต
1) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั งคม 1) เพิ่ ม บทบาทและศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี
และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ
ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งงาน สร้ า งรายได้
ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา และ
รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาประเทศ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒-๒
ตารางสรุปการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน
ของแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-๑๙ พ.ศ. (๒๕๖๔- ๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์

ตารางสรุปการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. (๒๕๖๔- ๑๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)

การส่งเสริมการจ้างงาน

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

โดยเฉพาะในระดั บ พื้ น ที่ แ ละ
แรงงานนอกระบบ แรงงานที่
ได้ รั บ ผล ก ระ ทบ แ ล ะ กลุ่ ม
บัณฑิตจบใหม่ พัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบจับคู่ความต้องการ
ข อ ง ผู้ ห า ง า น กั บ ผู้ จ้ า ง ง า น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่ ว มกั บ การสร้ า งงานใหม่ ที่
สอดคล้อ งกั บภาคเศรษฐกิจ ที่ มี
แนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ให้
สามารถพึ่งตนเองได้

ปรั บ โครงสร้ า งตลาดแรงงานโดยการ
โยกย้ า ยแรงงานไปยั ง ภาคการผลิ ต ที่ มี
ผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม
พั ฒ นาการติ ด ตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ
สะท้ อ นปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื่ อ
ไม่ใ ห้เ ป็น อุป สรรคต่ อการดึงดู ดแรงงาน
ทั ก ษะสู ง เข้ า ประเทศและส่ ง เสริ ม การ
ถ่ า ยทอดทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่
รายงานภายในประเทศ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
และป้ อ งกั น การแข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
รวมทั้งบูรณการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
ความซ้้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ลดต้นทุน
ในการดาเนินธุรกิจของ SMEs โดยการ
ผ่อนคลายมาตรการภาครัฐ รวมทั้งปรับ
โครงสร้ า งระบบงบประมาณ และการ
ติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม
SMEs

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปรั บ ตั ว สู่
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ มี แ นวโน้ ม ความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต สร้าง
การช่วยเหลือและพัฒนา
แรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย
ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
กลางและขนาดย่อม
มูลค่าธุรกิจ ส่งเสริมการระดมทุน
(SMEs)
ผ่ า นเครื่ อ งมื อ และสนั บ สนุ น
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเพิ่ม
ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการ
SMEs ในระดับพื้นที่
สร้างต้าแหน่งงานในภูมิภาคต่าง ๆ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ หั ว
เพื่ อ รองรั บ ผู้ ว่ า งงาน แรงงาน เมื อ งหลั ก เมื อ งรอง และเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยค านึ ง ถึ ง
การกระจายความเจริญ คืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่
ฐานทรั พ ยากร ความพร้ อ ม
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
และศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
หลักในภูมิภาคและ
เมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่ง
เมืองรอง
สาธารณะ สาธารณูปโภคการที่มี
คุณภาพ
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึง มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

๑

เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการใน
พื้ น ที่ ( Cluster) เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกากับ
ดู แ ล และยกระดั บ สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่นทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth)
พร้อมรับ (Cope)
ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง
การส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และ
และบริการทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการ
ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารทาง
ครบวงจร
สุ ข ภ า พ ที่ มี แ นว โ น้ ม ค ว า ม
ต้องการสูงขึ้น
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
เชิงสร้างสรรค์และเน้น และติ ด ตามกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า ง
ทั่ว ถึ งและครอบคลุ ม ส่ งเสริ ม
คุณภาพ
การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
โดยการมีส่วนรวมของท้องถิ่น
สร้าง Market Platform ให้กลุ่ม
การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรและวิ ส าหกิจ ชุ ม ชน
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ งต ล า ด แ ล ะ
ผู้บริโภคได้โดยตรง

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
อาหาร

การปรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตการจ้างาน
กา รเ ข้ า ถึ ง ตล าด ทั้ ง ตลาด
ภายในปร ะเทศ และ ตลา ด
ต่างประเทศ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการราย
ย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม ภูมิภาคแบบครบวงจร
ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ด้ า น สุ ข ภ า พ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความหลากหลายให้กับการ
ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับบริการ
ทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่การท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระบบ ให้ มุ่ ง เน้ น ที่ เ ชิ ง
คุ ณ ภาพมากกว่ า เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว น
ร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่
อุปทานภาคการเกษตร
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัว
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการและแรงงานใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละให้
พร้ อ มส้า หรั บการผลิ ต ยานยนต์
สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วน
ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เชื่ อ มโยง
อุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขาอื่น ๆ
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๒

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)
พร้อมรับ (Cope)
ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการ
ผ ลิ ต แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึ ก อบรมยกระดั บ ทั ก ษะ และ
ป รั บ ศั ก ย ภ า พ แ ร ง ง า น ใ ห้
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและ
การพัฒนาทักษะแรงงาน โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย น
และการเรียนรู้
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่ า งรั ฐ และเอกชนเพื่ อ
ยกระดั บ และควบคุม คุ ณภาพ
ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท
ตลาดแรงงาน และเงื่ อ นไข
ความต้ องการข อง ผู้ เ รี ย น
ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ดิ จิ ทั ล ที่
จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
คนยากจน กลุ่ มเปราะบาง ที่
ได้ รับ ผลกระทบ โดยค านึง ถึ ง
การขยายและพัฒนาระบบ ความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่
ประกันสังคม
ระบบประกั น สั งคมมากขึ้ น
ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารโดย
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง
พั ฒ นาระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ทั้ง
ระบบติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังโรคระบาด อุปกรณ์เครื่องมือ
การเสริมสร้างความมั่นคง ทางการแพทย์ ตลอดจนการ
จั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทั้ ง วงจร
ทางสุขภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ติดตาม ประเมินแนวโน้มโอกาส
การเกิดโรคภัย โดยเน้นให้ชุมชน
มีส่วนร่วม

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ที่ ส้ า คั ญ ส้ า หรั บ การเรี ย น
การสอน และการพั ฒ นาทั ก ษะ
อาชี พ รวมถึ ง ส่ งเสริ ม ทั ก ษะที่
จาเป็น โดยเฉพาะ ทักษะดิ จิ ทั ล
และทักษะภาษาต่างประเทศ

ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความ
ร่ วมมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนใน
การปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต ก้ า ลั ง คนทั้ ง
การศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงาน
ให้เชื่ อมโยงกั น และมี ประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น สร้ า งสภาพแวดล้ อ ม และพั ฒ นา
บุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พั ฒ นาร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ
แก้ ปั ญ หาเฉพาะกลุ่ ม ให้ ต รงจุ ด
รวมทั้งริเริ่มออกแบบหลักประกัน
ทางสั ง คมที่ ร องรั บ รู ป แบบการ
ท้างานในอนาคต

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้
เหมาะสมกั บ รู ป แบบตลาดแรงงานที่
เปลี่ ย นแปลงไป พร้ อ มทั้ งมี ก ารบู ร ณา
การตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบายจนถึ ง ระบบ
ข้ อ มู ล ในการตรวจสอบและติ ด ตาม
ประเมินผล

กระจายบริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ โดยใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาช่ ว ยในการ
ขยายการให้บริการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าระหว่างพื้น ที่ ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ใน
การจั ดการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
ทั้งร่างกายและจิตใจ

ศึก ษาแนวทางด้า เนิ น การปฏิ รูป ระบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของ
ความยั่งยืนทางการคลัง
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๓

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
(Enabling Factors)
พร้อมรับ (Cope)
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
ดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
สามารถให้ บ ริ ก ารประชาชน
การพัฒนาโครงสร้าง
อย่ า งมี คุ ณ ภ า พแ ล ะ ทั่ ว ถึ ง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานเชิง
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ระบบ เช่ น ระบ บบริ ห าร
จัดการข้อมูลภาครัฐ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
รวมถึ ง การเปิ ด เผยและใช้
การปรับปรุงกฎหมายและ ประโยชน์จากฐานข้อมูล แบบ
บูรณาการ โดยการจัดเก็บและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล
เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ

การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
งานวิ จั ย แ ละนวั ต กร รมใน
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ท า ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ส่ งเสริ มการพั ฒนาใช้ ประโยชน์
และประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค

น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ให้บริการประชาชน
และมาตรการต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบท ริเริ่มดาเนินการปฏิรูปการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐทั้งระบบ พัฒนาโครงสร้าง
ระบบและมาตรฐานทางภาษี ปรั บ
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มีความ
ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็นพื้นฐาน
ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา แก้ ไ ขกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
นวั ต กรรมที่ ต อบโจทย์ ค วาม ผลิ ต งานวิ จั ย และนวั ต กรรม เพิ่ มจ้ านวน
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค เ ก ษ ต ร และคุณภาพบุคลากร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร
เป้าหมายเสริมสร้างกลไกและ
ความร่ วมมื อ ในการวิ จั ย และ
พัฒนา

การเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัย พั ฒ นาระบบการเตรี ย มความ เปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี พร้อมด้านการจัดการภาวะวิกฤต บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในพื้ น ที่ ข อง
และบริหารจัดการ
และนวัตกรรม
ส่งเสริมให้ครัวเรือนออมเงินและ ตนเอง
ความเสี่ยง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ของเครือข่ายและภาคี ภาคประชาชนในพื้นที่และภาค
ส่ ว นอื่ น ๆ ในสั งคมผลั ก ดั น ให้
การพัฒนา

เ กิ ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่วมมื อ ระหว่า งหน่วยงานรั ฐ
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ท
เฉพาะกิจฯ
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บริหารอย่างเป็นระบบ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคม ให้ภาคเอกชนมีส่ วน
ร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้
รวมถึ ง แก้ ปั ญหาสั งค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

๔

เพิ่มบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ใน
การบริ ห ารราชการ แก้ ไ ขปั ญ หา และ
พัฒนาประเทศ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒-๓
ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของ
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการจ้างงาน

การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจ

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
 ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ให้สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต
 รักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม
โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19
 พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุม เพื่อ
จาแนกแรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือ และ
เพื่อจับคู่ความต้องการของผู้หางาน กับผู้จ้าง
งาน
 ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยโยกย้าย
แรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพ รายได้
และใช้ทักษะสูงกว่า
 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลด้าน
แรงงาน
 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดึงดูดแรงงานทักษะสูง ให้เข้ามาทา
งานในประเทศ และส่งเสริมการถ่ายทอด
ทักษะและองค์ความรู้ให้แก่แรงงาน
ภายในประเทศ
 เร่งแก้ปญ
ั หาสภาพคล่องของ SMEs ให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ปรับโครงสร้างหนี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
สินเชื่อและแหล่งเงินทุน
 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสูธ่ ุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึนในอนาคต
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs
ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทาง
การเงินที่หลากหลาย
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในระดับ
พืนที่
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 รักษาการจ้างงานภายในประเทศ โดย
การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และ
ธุรกิจ SMEs ในรูปแบบของการอุดหนุน
ค่าจ้าง (wage subsidy) และการ
สนับสนุนการพักงานชัว่ คราว (furlough)
แทนการเลิกจ้าง
 ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ในระยะหลัง
วิกฤต โดยการลดภาระภาษี (tax cuts)
การให้สิทธิพิเศษทางภาษี (tax
incentives) และการคาประกันเงินกู้
(loan guarantee) แก่ธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด และธุรกิจ SMEs
 พิจารณาดาเนินโครงการลงทุนภาครัฐ
ที่จะนาไปสู่การจ้างงาน เพือ่ ลดอัตราการ
ว่างงานในระยะสัน

 เร่งแก้ปญ
ั หาสภาพคล่องของ SMEs
โดยใช้มาตราการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินตามความต้องการของภาคธุรกิจ
เช่น การลดภาระภาษีและค่าใช้จา่ ยใน
การประกอบธุรกิจ
 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยใช้
เทคโนโลยีระดับสูงและเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อให้ SMEs สามารถล้มแล้วลุกไว
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 รักษาการจ้างงานภายในประเทศ
โดยการอุดหนุนค่าจ้าง และการลด
ชั่วโมงการทางานแทนการเลิกจ้าง









ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่
ธุรกิจ MSMEs โดยเลือกธุรกิจใน
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดเป็นหลัก
ดาเนินนโยบายแบบเป็นขั้นตอน
(phased approach) เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการกาหนดแนวทาง
ให้ความช่วยเหลือภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
กาหนดนโนบายส่งเสริมธุรกิจให้มี
ความหลากหลาย ตามขนาดและ
ความสามารถในการรับมือต่อภาวะ
วิกฤตของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริมการเปลีย่ นผ่านสู่การ
ดาเนินธุรกิจแบบดิจิทัล รวมถึงการ
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 พัฒนาระบบข้อมูล
ตลาดแรงงานเพื่อเพื่อจับ
คู่ความต้องการของผู้หางาน
กับผู้จ้างงาน








ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทา
การตลาด
ปรับปรุงระบบการคัดกรองให้
ให้เอื้อต่อธุรกิจที่ประสบ
ปัญหามากที่สดุ แทนระบบ
first-come, first-serve ที่ใช้
ในปัจจุบัน
ขยายการให้ความช่วยเหลือ
ไปยังธุรกิจ SMEs ที่ไม่ได้
ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย
ลดความยุง่ ยากในการทา
ธุรกิจ เพื่อดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามามี

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ

การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ

การยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศ

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบ ให้
ขจัดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจและยกระดับ
ประสิทธิภาพของ SMEs
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 สร้างตาแหน่งงานในภูมภิ าคต่าง ๆ เพือ่
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่
 ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก ใน
ภูมิภาค เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่ง
สาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจ
 เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ในพืนที่
 เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น
ในการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาเชิง
พืนที่
 ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่นทาง
เศรษฐกิจของพืนที่
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร
o ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการทาง
สุขภาพ
o ขยายช่องทางการตลาดทังการแพทย์แผน
ปัจจุบันและแผนไทย
o ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์
o เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกีย่ วเนื่อง

 ยกระดับความสาคัญของการดาเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาหัวเมืองหลักและเมือง
รอง
 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โลจิสติกส์และด้านดิจิทัล เพื่อรองรับ
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 ลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อให้ภาคธุรกิจฟื้นตัวได้เร็ว และมีความ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึน
 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
o ใช้มาตรการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
o สนับสนุนให้บริษัทต่างชาติใช้ประเทศ

ทางานจากทีพ่ ักอาศัย
ลดภาระค่าใช้จา่ ยของธุรกิจ
MSMEs โดยการลดหย่อนภาระ
ภาษีหรือการขยายระยะเวลาในการ
ชาระภาษีรวมถึงระยะเวลาการ
ชาระหนีให้แก่สถาบันทางการเงิน
 ส่งเสริมการลงทุนในชนบท เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่จาเป็น
เช่น ระบบขนส่ง และระบบดิจิทัล
เพื่อการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตไปยังภูมิภาค

 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง
อาหารในประเทศ
o สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ผู้
ได้รับผลกระทบ
o พัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
o สนับสนุนการเข้าถึงตลาดและ
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ส่วนร่วมในตลาดได้ง่ายยิ่งขึน



ส่งเสริมความหลากหลาย
ภายในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
o เน้นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่ยัง
ไม่ได้รับความนิยม
มากนัก
o พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพื่อการ
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอาหาร
o มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ
o ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
o ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตาม
กลุ่มเสี่ยง
o ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พร้อมทัง
พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
o ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การ
ท่องเที่ยว
o เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว
โดยเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
o เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยวทังระบบให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพ
o เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
 ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
o สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุม่
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
o ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
o พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตร
o ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
o ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
o ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทังตลาด
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ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าทางการ
แพทย์
o สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและ
ให้คาปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุขแก่ประเทศเพื่อน
บ้าน
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิ
สติกส์ในภูมภิ าค เพื่อตอบสนองต่อ
แนวโน้มการหันมาพึ่งพาระยะใกล้ใน
ภูมิภาค (regionalization) ของห่วงโซ่
อุปทานการผลิตโลก (global supply
chain)

Navigating COVID-19 in Asia and
the Pacific (ADB)
ผู้บริโภค โดยการให้บริการขนส่ง
สินค้าเกษตร เป็นต้น
o ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
การใช้เครื่องจักรเพื่อการเกษตร
o ส่งเสริมการทาการตลาดผ่าน
ระบบ e-commerce
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
o กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
o ดาเนินการเปิดประเทศใน
ระยะแรกในลักษณะ Travel
bubble ร่วมกับประเทศที่
ประสบความสาเร็จในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อ
โควิด-19 ควบคู่กับการใช้
มาตรการด้านสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด

Thailand Economic Monitor:
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ท่องเที่ยวในแถบ
ชนบท

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
ภายในประเทศต่างประเทศ
o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
o ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต และจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
o ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทัง
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
o เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
 ปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
o ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่
o สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ
และแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้
พร้อมสาหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
o ส่งเสริมการใช้ชินส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
o ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทังระบบไปสูย่ านยนต์สมัยใหม่ ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
o เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องเพิ่มเติม
อื่น ๆ
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เพิ่มการใช้จา่ ยภาครัฐเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศในระยะสัน
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ดาเนินนโยบายการเงินทีเ่ อื้อต่อ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ เน้นการเพิ่ม
สภาพคล่องเพื่อลดหนีเสียในธุรกิจ
ขนาดเล็กและในระดับครัวเรือน
เฝ้าระวังสถานการณ์ตลาดการเงิน
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตทาง
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เฝ้าระวังสถานการณ์ตลาด
การเงิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับปัญหาที่อาจตามมา เช่น
ปัญหาหนีเสียที่มากเกินไป

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
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ด้านสังคม

การพัฒนาทักษะแรงงาน
และการเรียนรู้











ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและ

บริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพ
แรงงาน

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับและควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ 
ตลาด แรงงานและความต้องการของผู้เรียน
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทีจ่ าเป็น
สาหรับการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ
อาชีพ และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย มี
ความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสูว่ ิธีการ ทางาน
หรืออาชีพใหม่
ปรับรูปแบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ ให้
มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวิกฤต
มากขึน
ส่งเสริมทักษะที่จาเป็น โดยเฉพาะทักษะ
ภาษาต่างประเทศและทักษะดิจิทัล รวมถึง
ทักษะชีวิตอื่น ๆ
ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ใน
การปฏิรูประบบการผลิตกาลังคนทัง
การศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้

พัฒนาและปฏิรปู ระบบการศึกษาให้
ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต
ส่งเสริมการปรับ (reskill) และการ
พัฒนาทักษะ (upskill) โดยเฉพาะ
สาหรับผู้ว่างงาน และแรงงานใน
อุตสาหกรรมหลัก
พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลให้มี
ความพร้อมยิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานดิจิทัล และการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม








การเงินที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต
วางแผนการยุติมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคธุรกิจ
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการใช้
นโยบายเศรษฐกิจในภาวะวิฤตสู่
ภาวะปกติมีความราบรื่น
ส่งเสริมการปฏิรปู รัฐวิสาหกิจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ และเพื่อลด
ภาระทางการคลังของประเทศ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ว่างงานในการหางานใหม่ภายหลัง
วิกฤต
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีใน
กลุ่มนักเรียนยากจน เพื่อไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมลาทางการศึกษาที่มาก
ขึน
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง
ทักษะทางการเงิน (financial
literacy) แก่ประชาชนในกลุ่ม
เปราะบาง
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ปรับปรุงนโยบายด้านแรงงาน
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นต่อระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้
(knowledge-based
economy)
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
แรงงานตามความต้องการ
ของตลาด โดยอาจพิจารณาใช้
มาตรการดึงดูดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น การให้
ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม
เป็นต้น

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ

การขยายและพัฒนา
หลักประกันทางสังคม

การส่งเสริมความมั่นคงทาง
สุขภาพ

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
เชื่อมโยงกัน และมีประสิทธิภาพมากขึน
 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากรให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน
กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 และภาวะวิกฤตอื่น ๆ
 ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้
 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน แบบ
พึ่งตนเอง โดยมีภาคีต่าง ๆ เกือหนุนตาม
ศักยภาพ
 ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบและกลไก
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปญ
ั หา
เฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด โดยใช้ระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 ริเริ่มออกแบบหลักประกันทางสังคม ที่
รองรับรูปแบบการทางานในอนาคต
 พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มี
ความบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/
โครงการเพื่อลดความซาซ้อนและเพิ่มการ
เกือกูลระหว่างกัน และเชื่อมโยงครอบคลุมคน
ทุกกลุ่ม
 พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ ใหม่
และโรคอุบัติซ้า ทังระบบติดตาม ตรวจสอบ
และเฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทังวงจร
 กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพ พร้อมทังใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมา
ช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าระหว่างพืนที่
 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ในการ
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ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือ

เยียวยา ชดเชย คนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในครัวเรือน
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้เกิด

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภาพ
มากขึน

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแรงงานให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เพื่อให้
การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐมีความ
ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึน
ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานเข้าสู่
ระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และ
แรงงานต่างด้าว
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
จัดการสวัสดิการภายในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วยเหลือผู้ได้รบั ผลกระทบโดย
การให้เงินสนับสนุนในระยะสั้น
โดยเฉพาะครัวเรือนที่เสี่ยงต่อการ
ตกอยู่ในกับดักความยากจน
ขยายบริการด้านสุขภาพและ
ประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราว
พัฒนาระบบประกันสังคมสาหรับ
แรงงานนอกระบบ

พัฒนาระบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ 
ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาด และเพิ่มความมั่นใจในระบบ
สาธารณสุข ควบคู่กับการเปิดประเทศ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดย
การสนับสนุนพฤติกรรมทางสังคม เช่น
การเว้นระยะห่าง และการล้างมือเป็น

ประจา
พัฒนาระบบติดตามและสถานที่
ให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19

เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 โดยการพัฒนาระบบการ
ตรวจการติดเชือและการติดตามให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุน
พฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกันของ
ประชาชน
เพิ่มการลงทุนในระบบสาธารณะ
สุข เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรงได้

Thailand Economic Monitor:
Thailand in the Time of
COVID-19 (World Bank)






ขยายระยะเวลาโครงการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่กลุ่มที่เปราะบางที่สุด
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้
เปราะบาง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดทาความร่วมมือกับประเทศ
ต้นทางของแรงงานต่างด้าว
เพื่อขยายทางเลือกในการให้
ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง และมี ความ
ภูมิคุ้มกันทังร่างกายและจิตใจ
 สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
มีสุขภาวะทีด่ ี
 ศึกษาแนวทางการปฏิรปู ระบบหลักประกัน
สุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมสูงวัย



อื่น ๆ

ด้านปัจจัยพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน










การปรับปรุงกฎหมายและ

Consolidated Socio-Economic Impact
Assessment of COVID-19 in Thailand
(UNDP)
 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพือ่
สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถานพยาบาล เพื่อรองรับความเป็นไปได้
ของการแพร่ระบาดระลอกที่สอง



พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ เช่น
ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบการ
บริหารจัดการงานวิจยั สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
และระบบการแก้ปญ
ั หาและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ เป็นต้น
ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจรายย่อย ให้
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่ รับประโยชน์จาก
มาตรการช่วยเหลือ บริการของรัฐ การศึกษา
และโอกาสทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง
ครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อขับเคลือ่ นการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ บูรณา




Navigating COVID-19 in Asia and
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เฝ้าระวังผลกระทบของโควิด-19 ต่อ
การเข้าถึงบริการสาธารณะของ
ประชาชนในกลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น
กลุ่มนักเรียนยากจน ซึ่งพึ่งพา
สถานศึกษาทังด้านการเรียนการสอน
และด้านโภชนาการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านดิจิทัลเพือ่ รองรับการขยายตัวของ
e-commerce
เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตของประเทศ และเพื่อรองรับการฟืน้
ตัวของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเน้นการลงทุน
ในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานด้านดิจิทัลและ ICT เพื่อ
สร้างความพร้อมด้านดิจิทัล (digital
readiness) ในการจัดการสภาวะ
วิกฤต และการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป

พัฒนาระบบบริการแบบไร้
การสัมผัส (contactless
services) ซึ่งจะช่วยลดโอกาส
การติดเชือโรคติดต่อ



พัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม

พัฒนาระบบการเบิกจ่ายโดยใช้

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ

ส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล

การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
การ โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง การเปิดเผย
และใช้ประโยชน์จาก ฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ปัญหา ความ ต้องการศักยภาพ และ
วางแผนการ พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิง
พืนที่
 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้ บริการ
ประชาชน
 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรการต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการแข่งขัน
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับบริบท และเอือต่อ
การพัฒนาประเทศ
 ริเริ่มดาเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐทั้งระบบ ทังรายได้จากภาษีและการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรและใช้จ่าย
งบประมาณ
 พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการทาง
ภาษีให้มีความเสมอภาคและความเป็นธรรม
 ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบตั ิราชการให้ มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ที่
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย ที่
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการวิจยั และ
พัฒนา และร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
เอกชน ภาควิชาการ และระบบการเงิน ใน

Consolidated Socio-Economic Impact
Assessment of COVID-19 in Thailand
(UNDP)

Navigating COVID-19 in Asia and
the Pacific (ADB)
ระบบดิจิทัล เพือ่ ให้การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้รวดเร็ว
ยิ่งขึน
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แบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถ
ระบุกลุ่มเป้าหมายสาหรับ
โครงการให้ความช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม
 แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ ผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มจานวน และ
คุณภาพบุคลากร และพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านการวิจยั
การเสริมสร้างความมั่นคง
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง






การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการ
พัฒนา








อื่น ๆ
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ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤตด้วยการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ โดย
การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
ส่งเสริมให้ครัวเรือนออมเงินและบริหาร
จัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ
เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในพืนที่ของตนเอง
ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ทังใน
และต่างประเทศในการทางานร่วมกันเพือ่ ให้
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
บรรลุเป้าหมาย

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เพื่อ
ช่วยติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะแนว
ทางการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับ การมี
ส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ

Navigating COVID-19 in Asia and
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สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน

ท้องถิ่น และธุรกิจขนาดเล็กร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับพืนที่
ใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
แนวปฏิบัติในการรับมือต่อการแพร่
ระบาดและผลกระทบของโควิด-19




ใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ G7
G20 และกรอบความร่วมมือใน
ภูมิภาค ในการหารือนโยบาย
ระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระยะหลัง
ส่งเสริมการใช้กลไก PublicPrivate Partnership (PPP) เพื่อ
รักษาระดับการลงทุนโดยไม่ก่อ
ภาระการคลังที่มากเกินไป
ส่งเสริมบทบาทของกลไกทาง
สังคมระดับชุมชนในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบผลกระทบจาก
วิกฤต
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ตารางการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
อื่น ๆ

Consolidated Socio-Economic Impact Navigating COVID-19 in Asia and
Assessment of COVID-19 in Thailand
the Pacific (ADB)
(UNDP)
 ส่งเสริมการฟื้นฟูและการอนุรักษ์
 ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
สิ่งแวดล้อมภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดย
พื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้มาตรการต่าง ๆ อาทิ
เพื่อลดโอกาสการเกิดวิกฤตจากภัย
o การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการ
ธรรมชาติในอนาคต
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
o การสนับสนุนการทางานจาก
ที่พักอาศัย
o การจัดทาแผนและการศึกษา
แนวทางการลดใช้พลังงาน
ฟอสซิล
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๓ การขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์ช าติผ ่า นแผน
ระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…

๔.๓-๑

ที่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

:
:

เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการจั ด ท าแผนระดั บ ที่ ๓ ที่ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น...
เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา
๑.๑ ด้ ว ยระหว่ า งปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มี ห น่ ว ยงานของรั ฐ น าเสนอแผนที่ จั ด ท าโดยหน่ ว ยงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นจานวนมากถึง ๑๑๕ เรื่อง โดยไม่มีการจาแนกระดับของแผนหรือ
แสดงความเชื่อมโยงของแผนต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระบวนการทางาน
มีความซ้าซ้อนหรือมีขั้นตอนเกินความจาเป็น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงได้มีมติ เรื่อง แนวทาง
การเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ
โดยมี ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็ น แผนระดั บที่ ๑ ซึ่ งเป็ น เป้ า หมายการพั ฒนาประเทศอย่ า งยั่ งยื น
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน
โดยการถ่ ายทอดเป้ าหมายและประเด็ นการพั ฒนาไปสู่ แผนระดั บที่ ๒ ซึ่ งเป็ นกรอบแนวทาง
การขับเคลื่อนประเทศในมิติ ต่ าง ๆ เพื่อบรรลุเ ป้า หมายของยุท ธศาสตร์ ช าติ ประกอบด้ว ย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยต้องถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติ
ในแผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (๑) แผนปฏิบัติการ
ด้าน... และ (๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี โดยจะต้องมีความสอดคล้องและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามลาดับ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ให้ทุก ส่วนราชการและ
หน่ วยงานของรั ฐ เสนอแผนฯ มายั ง ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองตามขั้ น ตอนการพิ จ ารณาแผนระดั บ ที่ ๓ เพื่ อ เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก
ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนระดั บ ที่ ๒ นโยบายรั ฐ บาล รวมทั้ ง แผนระดั บ ที่ ๓
ที่เกี่ย วข้อง ไปสู่ การปฏิบั ติที่ชัด เจนและเป็นรู ปธรรม ซึ่งเป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
โดยเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่สานักงานฯ
เสนอ และมอบหมายสานักงานฯ พิจารณากากับการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดระดับของแผนทั้ง ๓ ระดับอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นชอบให้ส่วนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน เร่ ง รั ด ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ แผนวิ ส าหกิ จ
และแผนปฏิบัติการ ตามลาดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้ชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่ายทอด
เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม พร้ อ มทั้ ง น าเข้ า แผนในระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ

๔.๓-๒
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country
Reform : eMENSCR) ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติ
การด้าน... ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบได้ ดังนี้
๑.๒.๑ การถ่า ยระดับแผนระดับที่ ๑ และ ๒ แผนปฏิบัติการด้าน... สามารถขับเคลื่อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนระดับ ที่ ๒ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ชั ด เจน และน าไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒.๒ ความจาเป็นของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…
แผนปฏิบัติการด้าน... คือเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็ น (Issue Based) ที่มีการ
บูร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่ า ๑ หน่ ว ยงาน ที่ จั ด ท าขึ้ น ตามที่
กฎหมายก าหนด และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น…
หน่วยงานจะต้องมีเหตุจาเป็นในการจัดทาแผนฯ ดังกล่าว โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship: XYZ)
๑) กรณีมีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผน ให้ดำเนินกำรจัดทำตำมขั้นตอนของกฎหมำย
๒) กรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนฯ และแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทฯ
และแผนการปฏิรูปประเทศที่เ กี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมในรายละเอียด จะต้องมี
เหตุจาเป็นในการจัดทาแผนฯ โดยหากไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยแผนต้องเป็น ประเด็น การพัฒนา
ที่สาคัญและส่งผลต่อการบรรลุเ ป้า หมายของยุทธศาสตร์ ชาติ รวมทั้ง ไม่ใช่การ
ดาเนิน การที่มีลัก ษณะเป็นภารกิจ ปกติ โดยต้องพิจารณาแผนปฏิบัติก ารด้า น
ที ่เ กี ่ย วข้อ งหรื อ สอดคล้ อ งกั บ แผนที่ จ ะจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาควบรวมเป็ น
แผนเดียวกัน หรือ จัดทาในรูปแบบแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม หรือ ไม่ต้อง
จัดทาแผน
๑.๒.๓ ระยะเวลาการด าเนิ น งานของแผนฯ ต้ อ งมี ร ะยะเวลาสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งเวลาของ
แผนแม่บ ทฯ เพื่อให้ การติดตามประเมินผลสามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้ องกัน
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะแรกเป็นการดาเนินการระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๑.๒.๔ การก าหนดชื่ อ แผนปฏิ บั ติ การทุ กแผน หากไม่ มี บทบั ญญั ติ ของกฎหมายก าหนดชื่ อไว้
อย่างชัดเจน ต้องกาหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)
๑.๒.๕ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับ
ที่ ๓ หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับ
ที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๔.๓-๓
๒. ข้อเท็จจริง
ส านั กงานฯ ได้ดาเนิ น การรวบรวมและตรวจสอบแผนระดับที่ ๓ ในส่ ว นของแผนปฏิบัติการด้าน...
ที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ปรากฏเป็นข้อมูลในระบบ eMENSCR และจากการผลการพิจารณา
กลั่นกรองแผนของสานักงานฯ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๗๔ ฉบับ โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ แผนที่มีการประกาศใช้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และยังมีผลบังคับใช้
รวมจานวน ๕๙ ฉบับ
๒.๒ แผนที่ มี ก ารประกาศใช้ ห ลั ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ โดยเป็ น แผน
ที่หน่วยงานเสนอมายังสานักงานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับที่ ๓
เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี รวม ๑๑๕ แผน ทั้งนี้ เป็นแผนระดับ
ที่ ๓ ที่เสนอมายังสานักงานฯ ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมจานวน
๒๔ ฉบับ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ แผนที่อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของสานักงานฯ และอยู่ระหว่างแจ้งกลับ
หน่วยงานเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒
และตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) จานวน ๓๐
ฉบับ
๒.๒.๒ แผนที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของสานักงานฯ และแจ้งผลไปยังหน่วยงานเจ้าของ
แผน เพื่อดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จานวน ๗๑ ฉบับ
๒.๒.๓ แผนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทาของหน่วยงาน จานวน ๑๔ ฉบับ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ ฐานข้อมูลแผนระดับ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ที่สานักงานฯ
ได้ดาเนินการรวบรวมในช่วง (๑) ก่อนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๐) (๒) ช่วงระหว่างหลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓ ธัน วาคม ๒๕๖๒ และ (๓) หลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา สานักงานฯ
มีข้อสังเกตที่สาคัญ ดังนี้
๓.๑ ความทั บซ้ อนของประเด็ นการพั ฒนาระหว่ างแผน มี หลายแผนที่เป็ นประเด็ นการพั ฒนาที่ มี
ความทับซ้อนกัน ซึ่งมีทั้งที่ (๑) จัดทาโดยหน่วยงานเดียวกัน อาทิ แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย
ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษา
และวั ฒนธรรมเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยกระทรวงแรงงาน
และ (๒) จั ด ท าโดยต่ า งหน่ ว ยงาน อาทิ แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ กลไกการจัดทาแผนอื่น ๆ ที่มีระดับต่ากว่าพระราชกฤษฎีกา ที่ผ่านมามีหลายแผนที่จัดทาขึ้น
โดยกลไกอื่น ๆ นอกเหนื อจากการจัด ทาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย อาทิ มติคณะรัฐมนตรี
มติ คณะกรรมการระดั บชาติ ซึ่ งมี นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ประจ าส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และระเบี ย บส านั ก

๔.๓-๔
นายกรัฐมนตรี เช่น นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ เป็นต้น
๓.๓ การกาหนดชื่อ มีบางแผนที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้แผนใช้ชื่อเฉพาะ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กาหนดให้แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่
มีบทบั ญญั ติของกฎหมายกาหนดชื่อไว้อย่างชัดเจน ต้องกาหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการ
ด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....) ดังนั้น การใช้ชื่อแผนอื่นใด อาทิ แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เช่น ร่างแผนยุทธศาสตร์
การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองเก่าน่าน ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๓.๔ ระยะเวลาดาเนินการของแผน มีหลายแผนที่มีห้วงระยะเวลาการดาเนินการไม่สอดคล้องกับ
ห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กาหนดเป็น ๔ ห้วง ห้วงละ ๕ ปี อาทิ ระยะ ๓ ปี
ระยะ ๔ ปี ระยะ ๘ ปี เช่น แผนปฏิบ ัต ิก ารด้า นการพัฒ นาที ่ด ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เมืองโบราณอู่ทอง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัย รุ่น ระดับ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าแผนดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารทบทวนแผน
ให้มีความสอดคล้องกับทบทวนประเด็นแผนแม่บทฯ และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่สานักงานฯ
จะดาเนินการทุก ๆ ๕ ปี
๔. ข้อเสนอแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
แผนปฏิบัติการ… เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (causal relationship : XYZ) สานักงานฯ จึงขอเสนอแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้าน... เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
๔.๑ หลักการการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…
๔.๑.๑ คงยึดหลักการตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้ มี แ ผน ๓ ระดับ โดยมี ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็ นแผนระดั บที่ ๑ ซึ่ งเป็ น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่ าง ๆ ให้ มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนาไปสู่ แผนระดั บที่ ๒ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการขั บเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยต้องถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติในแผน
ระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (๑) แผนปฏิบัติการ

๔.๓-๕
ด้าน... และ (๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี ทั้งนี้ ทุกแผนอื่นใดที่จัดทา
โดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ตามที่ได้ระบุข้างต้น ให้เป็น
แผนระดับที่ ๓ ทั้งหมด
๔.๑.๒ แผนปฏิบัติการด้า น... เป็นแผนการพัฒ นาเชิงประเด็น (issue based) ที่ไม่ใช่การ
ดาเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากกว่ า ๑ กระทรวงหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ หน่ ว ยงานขึ้ น ตรงต่ อ /ในบั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายกรัฐ มนตรี โดยต้อ งมีล ัก ษณะเป็น แผนในเชิง ปฏิบัติ (action plan) ซึ่ง ต้อ งมี
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่สานักงานฯ กาหนด
ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจาเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… เพื่อไม่ให้มี
จานวนแผนที่มากเกินความจาเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ทั้งนี้ ต้องพิจารณาแผนปฏิบัติ
การด้านที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดทาขึ้น ร่วมด้วย เพื่อพิจารณาความจาเป็น
ของการจั ด ท าแผน และ/หรื อ การควบรวมเป็ น แผนเดี ย วกั น และ/หรื อ การยกเลิ ก
การจัดทาแผน
๔.๑.๓ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับ
ที่ ๓ หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับ
ที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒ ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
๔.๒.๑ กรณี มี ก ฎหมายก าหนดให้ จั ด ท าและเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแผนก่ อ นการ
ประกาศใช้ ให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนตามกฎหมาย และเสนอแผนให้สานักงานฯ
พิจ ารณากลั่น กรองตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓ เข้าสู่ การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สุดท้าย
๔.๒.๒ กรณีไม่มีกฎหมายกาหนดให้จัดทาแผน ให้หน่วยงานพิจารณาความจาเป็นของการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้าน… ซึ่งหากพบว่ายังมีความจาเป็นต้องจัดทา ให้ดาเนินการตามที่เหมาะสม
ดังนี้
๑) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดทาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณา ให้หน่วยงาน
ดาเนิ น การจั ดท าแผนตามกฎหมาย เสนอแผนให้ ส านัก งานฯ พิจ ารณากลั่ น กรอง
ตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผลการพิจารณาของสานักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการ
พิ จ ารณาความจ าเป็ น และความเหมาะสมในการน าเสนอแผนต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป
๒) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดทาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานจัดส่ง
แผนให้สานักงานฯ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่ง ชาติ (eMENSCR) เพื่อที่
สานักงานฯ จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๔.๓-๖
๔.๒.๓ กรณี ที่ เ ป็ น การด าเนิ น การจั ด ท าแผนผ่ า นกลไกทางบริ ห าร อาทิ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ และอื่น ๆ ให้หน่ว ยงาน
รักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการทบทวนความจาเป็นของการมีแผนฯ
โดยการจัดทาแผนจะต้องมีเหตุจาเป็น ซึ่งหากไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยแผนต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ และ
ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งไม่ใช่การดาเนินการที่มีลั กษณะ
เป็นภารกิจปกติ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามที่เหมาะสม ดังนี้
๑) กรณีที่หน่วยงานที่ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… พิจารณาแล้ว เห็นควรยังมี
ความจ าเป็ น ต้องจั ดทาแผนฯ ให้ ดาเนินการจั ดทาแผน โดยมีส าระส าคั ญของแผน
อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่สานักงานฯ กาหนด
ทั้งนี้ เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือผู้มีอานาจในการ
อนุมัติแผนแล้ว ให้ห น่ว ยงานดาเนินการนาเข้า แผนในระบบ eMENSCR ตามที่
สานั กงานฯ กาหนด แล้ ว ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน โดยไม่จาเป็ นต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยสานักงานฯ จะได้รวบรวมและเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น
เรื่องเพื่อทราบโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวิธีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
๒) กรณี ที่ ห น่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น … พิ จ ารณาแล้ ว
หากจาเป็นต้องจัดทาและนาเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๔.๑.๑ กรณีมีกฎหมายกาหนดให้จัดทาและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แผนก่อนการประกาศใช้ หรือ ข้อ ๔.๑.๒ ข้อ ๑) กรณีที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้
จัดทาแผน แต่หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดทาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๓) การดาเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ให้ นาไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่ ว ยงาน ตามที่ก าหนดไว้ ในพระราชกฤษฎี กาว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้าน…
๔.๓.๑ เนื้อหาของแผน ให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนโดยมีสาระสาคัญของแผนอย่างน้อย
ตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ที่สานักงานฯ กาหนด
๔.๓.๒ ระยะเวลาการดาเนินงานของแผน ทุกแผนปฏิบัติการด้าน… สามารถมีกรอบระยะเวลา
ของแผนฯ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเด็นพัฒนาได้ แต่ต้องมีช่วงเวลาของการดาเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ ที่สอดคล้อง
กั บ ห้ ว งเวลาของแผนแม่ บ ทฯ ที่ ก าหนดเป็ น ห้ ว งละ ๕ ปี ได้ แ ก่ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๒๕๗๑-๒๕๗๕ และ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ เพื่อให้การดาเนินการและการติดตามประเมินผล
สามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๓.๓ ชื่อของแผน แผนปฏิ บั ติ การทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติ ของกฎหมายกาหนดชื่อไว้อย่าง
ชัดเจน ต้องกาหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)”

๔.๓-๗
๔.๔ กระบวนการภายหลังจากที่แผนได้รับการประกาศใช้
๔.๔.๑ การนาเข้าแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ประกาศใช้แล้วในระบบ eMENSCR ให้ทุกหน่วยงาน
นาทุกแผนปฏิบัติการด้าน… ที่ประกาศใช้แล้ว เข้าระบบ eMENSCR ตามหลักเกณฑ์การที่
สานักงานฯ กาหนด ทั้งนี้ รวมไปถึงแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี รวมทั้งรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีด้วย
๔.๔.๒ การปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน… ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และ/หรือแผนระดับที่ ๒
ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป และจาเป็นต้องมี
การปรั บ ปรุ ง หรื อ ทบทวนแผนระดั บ ที่ ๑ และ/หรื อ แผนระดั บ ที่ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนดาเนิน การทบทวน/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการด้าน... ให้ มีความสอดคล้ องกัน ตามหลั กการความสั มพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship: XYZ) ต่อไป
๔.๕ การขอยกเว้นการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน… กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอแผนปฏิบัติ
การด้าน… ตามกระบวนการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปยังสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งส่งแผนดังกล่าวให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมต่อการยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกครั้ง
๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... ตามข้อ ๔ ที่สานักงานฯ เสนอ
๕.๒ มอบหมายให้สานักงานฯ นาเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
รายชื่อแผนระดับที่ ๓

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
๑. แผนทีม่ กี ำรประกำศใช้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ และยังมีผลบังคับใช้ รวมจานวน ๕๙ ฉบับ
ลำดับ
แผนระดับที่ 3 ก่อน 4 ธ.ค. 2560
1 แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558-2563
2 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564)
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559-2563
แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563
แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community 2025 Blueprint)
แผนงานเพือ่ ดาเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน - แคนาดา ด้านการค้า และการลงทุน ปี 2016 - 2020 (2016 - 2020
Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment)
แผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน 2017-2020
แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559-2563 และ ยุทธศาสตร์ชา ปี 2559-2563
ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
แผนแม่บทเพือ่ พัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564
แผนแม่บทการจัดรูปทีด่ ิน พ.ศ. 2560 - 2579
แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้าเพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

หน่วยงำนเจ้ำของแผน
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
ลำดับ
แผนระดับที่ 3 ก่อน 4 ธ.ค. 2560
19 แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้าล้านช้าง - แม่น้าโขง ค.ศ. 2015 - 2025 และการดาเนินงานเบือ้ งต้น
โครงการปรับปรุงร่องน้าทางเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง - แม่น้าโขง
20 แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงปี พ.ศ.
2560-2564
21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในภาคขนส่งสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
22 ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557-2564
23 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593
24 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
25 แผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สาหรับปี ค.ศ. 2016 - 2025
26 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564
27 แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
28 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -2564
29 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2558-2564)
30 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)
31 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพืน้ ทีภ่ ูทับเบิก พ.ศ. 2560 - 2565
32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย ระยะ 20 ปี
33 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพืน้ ทีอ่ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564
34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2563
35 ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและบริการ ปี พ.ศ. 2560 – 2564
36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560-2564
37 แผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564
38 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
39 นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560-2564

หน่วยงำนเจ้ำของแผน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
ลำดับ
แผนระดับที่ 3 ก่อน 4 ธ.ค. 2560
40 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
41 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564
42 แผนปฏิบตั ิการอาเซียน - จีน เพือ่ ความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (Plan of Action for ASEAN - China
Education Cooperation 2017 - 2020)
43 แผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565
44 กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2563
45 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี พ.ศ. 2559-2568
46 ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2559-2568)
48 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 สาหรับช่วงปี 2560-2564
49 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
50 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
51 แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
52 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573
53 แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ (เปลี่ยนชื่อเป็น แผนปฏิบัติการระดับชาติ พ.ศ.2560 -2564)
54 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี
55 กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคา
56 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563)
57 แผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)
58 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564)
59 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วยงำนเจ้ำของแผน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
๒. แผนทีม่ กี ารประกาศใช้หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ แผนทีอ่ ยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของสานักงานฯ และอยู่ระหว่างแจ้งกลับหน่วยงานเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และ
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) จานวน ๓๐ ฉบับ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันที่ (เรือ่ งเข้า)
เลขที่หนังสือ
4 ม.ค. 61
กต 0206/13934
1 ก.พ. 61
ทส 0308/218
20 มี.ค.63
พณ 0912/1314
27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705
11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404
11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404
19 เม.ย. 61
สธ 1010.5/1304
7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590
23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด ทส.1007.2/1653
14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

ชื่อแผน
ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564)
ร่างแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)
แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ของประเทศไทย
(พ.ศ. 2560-2564)
ร่างยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579)
แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573)
ร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนที่น้าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561-2565

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส้านักงาน ป.ป.ท.)

ลาดับ
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่ (เรือ่ งเข้า)

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

ชื่อแผน

เลขที่หนังสือ
27 ก.ย. 61
แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ
กพท 18/9398
31 ต.ค. 61
ร่างแผนแม่บทการจัดการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580)
สธ 1004/4157
29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572
4 ม.ค. 62
สพภ. 041/25
17 ธันวาคม 2562
ที่ ทส 1007.2/3112
5 ก.พ. 62
ที่ ทส 1007.2/331
6 มี.ค. 62
คค. 0803.3/1816
2 พ.ค. 62
ทส 0402/1095
5 ส.ค. 62
มท 5601/1244
23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด อว 6201/ว2343

ร่างแผนการจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตาม พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 รายสาขา
แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Integrated Master Plan Development at
Phahonyothin Transport Center)
(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2561 -2565
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้า้ เสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย
(องค์การจัดการน้า้ เสีย )
(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

หน่วยงานเจ้าของแผน
ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
(คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการสารเคมี)
กระทรวงสาธารณสุข
ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
(องค์การจัดการน้า้ เสีย )
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

วันที่ (เรือ่ งเข้า)
เลขที่หนังสือ
3 ธ.ค 62
ทส 1007.2/2991
13 ก.พ. 63
คค 0808.2/1202
20 มี.ค.63
พณ 0912.4/1314
24 ก.พ. 63
กษ 0518/813
15 ก.ย. 2563
สพร 2563/2678
26 มิ.ย. 63
สธ 0211/2394
19 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด วธ 0602/กท 95
20 ก.ค. 63
ด่วนที่สุด รภ 0004/1062
3 ก.ย. 63
ด่วนที่สุด สธ 1009.6/3326
6 ส.ค. 2563
ปช 0032/0140

ชื่อแผน
(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนที่น้าทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2562-2576)
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563
- 2565
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)
(ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563 - 2565)

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม
ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา
กระทรวงสาธารณสุข
ส้านักงาน ป.ป.ช.

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
๒.๒ แผนที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของสานักงานฯ และแจ้งผลไปยังหน่วยงานเจ้าของแผน เพื่อดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จานวน ๗๑ ฉบับ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วันที่ (เรื่องเข้า)
เลขที่หนังสือ
10 ม.ค. 61
ทส 0518/101
17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105
26 ม.ค. 61
พม 0505/1120
26 ม.ค. 61
พม 0505/1120
26 ม.ค. 61
พม 0302/1119
29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340
31 ม.ค. 61
กก 0305/555
13 ก.พ. 61
กษ 2908/771
20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

10

27 ก.พ. 61

11

28 ก.พ. 61
วธ 0208/698

ชื่อแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
(พ.ศ. 2560-2564)
ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.
2560-2564)
ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี
(พ.ศ. 2560-2564)
ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)
ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573)

กระทรวงสาธารณสุข

ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย
ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรม

ลาดับ
12
13
14
15
16
17

วันที่ (เรื่องเข้า)

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

ชื่อแผน

เลขที่หนังสือ
19 มี.ค. 61
ร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ดศ. 0407/611
8 มี.ค. 61
แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคลือ่ นนโยบายครัวไทยสูค่ รัวโลก
รง 0206.1/786
26 มี.ค. 61
แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563)
สธ 0211/7403
แผนแม่บทการพัฒนากาลังคนด้านช่างอากาศยานเพื่อเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561
30 มี.ค. 61
ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579)
ด่วนที่สดุ สธ 0805.3/1168
30 มี.ค. 61
แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการดาเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
ด่วนที่สดุ สธ 1009.4.1/1169 สาหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563)

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

18

27 เม.ย. 61
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ ีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบับปรับปรุง
และขยายระยะเวลาดาเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566)

กระทรวงศึกษาธิการ
โดย สสวท.

19

8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530
8 พ.ค. 61
สวช 377
18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2561-2564)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

20
21

ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

วันที่ (เรื่องเข้า)

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

ชื่อแผน

เลขที่หนังสือ
22 พ.ค. 61
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ ทะเลภาคใต้
คค 0808.2/3993
30 พ.ค. 61
ร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565)
กค 1007/8478
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
8 มิ.ย. 61
ด่วนที่สดุ รง 206.1/1671
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. 2558-2564)
15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870
5 ก.ค. 61
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564)
ศธ. 0305/2684
19 ก.ค. 61
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
รง 0206.1/2110
(พ.ศ. 2560-2564)
24 ก.ค. 61
ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ยธ 0902/1282
(พ.ศ. 2562 - 2565)
26 ก.ค. 61
ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)
สธ 1009.6/2757
6 ส.ค. 61
ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม
สธ 0422.13/2879
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
23 ส.ค. 61
ร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์บ้านป่าเกีย๊ ะ ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
สธ 0503/3172
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2563)
10 ก.ย. 61
ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ทส 1006.2/2100
11 ก.ย. 61
แผนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ศธ 04007/3557
12 ก.ย. 61
แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
พม 0402/12525

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลาดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

วันที่ (เรื่องเข้า)
เลขที่หนังสือ
21 ก.ย. 61
พม 0608/13089
5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171
21 พ.ย. 61
พม 0608/16123
6 ม.ค. 63
สธ 0209.05/39
7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579
12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 10900
25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537
5 ก.พ. 62
พม 0605/1496
12 ก.พ. 63
ด่วนที่สดุ ยธ 0411/668
28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22
1 มี.ค. 62
สธ 0209.02/658
7 มี.ค. 62
สธ 5200/721
20 มี.ค. 62
พน 0100/85

ชื่อแผน
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
มาตรการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสูด่ ิจทิ ัลไทยแลนด์
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ปี)
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้าโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว ไทย เวียดนาม
ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ (พ.ศ. 2562-2564)
แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่
ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565)
(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงาน ก.พ.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม
สานักงาน ก.พ.

ร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)

กระทรวงสาธารณสุข

ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข

แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลาดับ
48
49
50
51

52
53

54
55

56
57
58

วันที่ (เรื่องเข้า)

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

ชื่อแผน

เลขที่หนังสือ
18 เม.ย. 62
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan) เพื่อขับเคลือ่ นการลงทุน
คค 0808.2/3082
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
19 ก.ย. 2562
ร่างแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2566)
นร 0403 (กร 2)/8986
17 มิ.ย. 62
ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565
สธ 59/1733
18 มิ.ย. 62
(ร่าง) แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565 และ
นร. 0107/774
(ร่าง) แผนปฏิบัติการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562-2565
21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960
20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304
30 ก.ย. ๖๒
ด่วนที่สดุ อก 0804/7398
27 พ.ย. 62
พน 0100/478
26 ธ.ค 62
ทส 1009.2/3193
19 ธ.ค. 62
ศธ 0302/4202
9 ม.ค. 63
ศธ 0302/66

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2565
แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562-2571

หน่วยงานเจ้าของแผน
กระทรวงคมนาคม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และแผนการดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2580

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

(ร่าง) แผนขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสกู่ ารปฏิบัติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อการ
พัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ

ลาดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

วันที่ (เรื่องเข้า)

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓

ชื่อแผน

หน่วยงานเจ้าของแผน

เลขที่หนังสือ
13 ม.ค. 63
แผนปฏิบัติการด้านผูส้ งู อายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด่วนที่สดุ พม 0402/473
24 ม.ค. 63
นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565
กระทรวงยุติธรรม
ยธ 1005/373
13 ก.พ. 63
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565
กระทรวงยุติธรรม
ยธ 1122/2999
2 มี.ค. 63
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ.
สานักนายกรัฐมนตรี
นร 0111/346
2564 - 2565)
(มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)
22 เม.ย. 63
แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข
สธ 0407.5/1486
2565
27 เม.ย. 63
(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ด่วนที่สดุ อว 0222.2/4725
19 มิ.ย. 63
ร่างแผนพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2570
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สช.สย. 0686/2563
19 พ.ค. 63
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่ วกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม 0304/6544
(พ.ศ. 2563 - 2565)
20 พ.ค. 63
(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สดุ นร 0220.02/1237 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
11 มิ.ย. 63
ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม 0605/7867
๓ พ.ค. ๖๒
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ด่วนที่สดุ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๑๕๕
1 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง"
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด่วนที่สดุ นร 1107/5778
6 ส.ค. 63
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม 0503/11030

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
๒.๓ แผนทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรจัดทำและมำยังไม่ส่งมำยังสำนักงำนฯ เพื่อเข้ำสู่กำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมขั้นตอน จำนวน ๑๔ ฉบับ
ลำดับ
ชื่อแผน
1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)
2

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570)

3
4

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน

5

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

6

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563 - 2565

7

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2563
– 2565

9

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยงำนเจ้ำของแผน
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

กำรดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
ไม่มี

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2553
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
ลำดับ
ชื่อแผน
10 แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

หน่วยงำนเจ้ำของแผน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กำรดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

11 แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
ลำดับ
ชื่อแผน
12 แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

13 แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย

14 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้าเสีย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

หน่วยงำนเจ้ำของแผน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กำรดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

