ยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปประเทศ
ประเด็นต้องรู้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธันวาคม 2563
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th

1

ภาพรวมการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565)
เป้าหมาย
ปี 2565
แนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญ
คือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

ปูพื้นเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ
การเตรียมความพร้อม
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

ประกาศใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ
• การจาแนกแผนออกเป็น
(2561 - 2580)
3 ระดับ
• วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาเป็นกรอบในการ
ประเทศ เพื่อยกร่าง
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศใช้

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทฯ
(2561 - 2580)

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน
ปีงบประมาณ 2563 - 2564

ปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ปีงบประมาณ 2562
มติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ
2561
2560
ธันวาคม 2560

ตุลาคม 2561

เมษายน 2562

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 ครั้ง
เรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 มีนาคม 2563

2565

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565

โครงการสาคัญปี 2565
โครงการสาคัญที่มีความ
เร่งด่วน

มติ ค.ร.ม. 5 พฤษภาคม 2563
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เมษายน 2563

แผนงานบูรณาการ

มติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563
เห็นชอบโครงการสาคัญ 571 โครงการ

กันยายน 2563

2564 - 2565

การดาเนินการต่อไป

การดาเนินการที่ผ่านมา
พฤศจิกายน 2563

รายงานสรุปผล
การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี 2562
(เล่มแรก)

ปีงบประมาณ
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
และยั่งยืน

หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

หน้าที่และอานาจของกระทรวงการต่างประเทศตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีสาระสาคัญดังนี้

“มาตรา 22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การป่ าไม้ การสงวน อนุรั กษ์ และการฟื้นฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พฤศจิกายน 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.

พฤศจิกายน 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผน
ต่ ำงๆ เกิ ด กำรผลั ก ดั น ไปสู่ เ ป้ ำหมำย
เดียวกัน
ม า ต ร า 1 4 2 ก ำ ร เ ส น อ ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ง บประมำณ ต้ อ งควำม
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละ
แผนพัฒนำต่ำงๆ
มาตรา 162 คณะรั ฐ มนตรี ที่ จ ะเข้ ำ
บริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลง
นโยบำยต่ อรัฐสภำ ซึ่งต้องสอดคล้อ ง
กับหน้ำที่ของรัฐ แนวนโยบำยแห่งรัฐ
และยุทธศำสตร์ชำติ
พฤศจิกายน 2563

หมำยเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2560 ครม. มีมติกำหนดกำรตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่ำ “แผนปฏิบัติการด้าน …
ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีกำรระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมำย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวำคม 2560 เช่น
พระรำชบัญญัติ พระรำชกำหนด พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่ำให้ใช้ชื่อแผนว่ำ แผนแม่บทด้ำน...
แผนพัฒนำ... หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสำมำรถใช้ชื่อแผนตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ
2. แผนปฏิบัติรำชกำรสำหรับองค์กำรมหำชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สำหรับรัฐวิสำหกิจ
ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ ...” เว้นแต่ได้มีกำรระบุไว้ในกฎหมำยให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สำหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

พฤศจิกายน 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่
มี ค วามบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่ มีความซ้าซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

เกี่ยวข้องโดยตรง
พฤศจิกายน 2563
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มีส่วนสนับสนุน

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
1. ควำมมั่นคง
2. กำรต่ำงประเทศ
3. กำรเกษตร
4. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
5. กำรท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจทิ ัล
8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
12. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
14. ศักยภำพกำรกีฬำ
15. พลังทำงสังคม
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
18. กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม
23. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
7

ความเชื
บทฯ
และยุ
ทธศาสตร์
ชาติชาติ
ความเชื่อ่อมโยงของแผนแม่
มโยงของแผนแม่
บทฯ
และยุ
ทธศาสตร์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...

แผนแม่บทย่อย ……
เป้ำหมำยแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำยทุกระยะ 5 ปี
แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

พฤศจิกายน 2563

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด

แผนแม่บทย่อย ……
เป้ำหมำยแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำยทุกระยะ 5 ปี

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

แผนแม่บทย่อย
……
เป้ำหมำยแผนย่อย

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

nscr.nesdc.go.th

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำยทุกระยะ 5 ปี
แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

23

85

แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

37

140

เป้าหมายประเด็น

เป้าหมายย่อย

39

163

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
รวม เป็นร้อยละ 28
ตัวอย่างการกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา - ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึน้ GDP ของ SME ต่อ GDP รวม
- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 55
รวม เป็นร้อยละ 25
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ดัชนีกำรพัฒนำคน 0.85 คะแนน
2570
ร้อยละ 50
- 3
2575
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ดัชนีกำรพัฒนำคน 0.82 คะแนน

2566 2
2570

พฤศจิกายน 2563

2561
2565

1

2576 4
2580

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

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้นรวม เป็นร้อยละ 22
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP
รวม เป็นร้อยละ 45
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีกำรพัฒนำคน 0.79 คะแนน
nscr.nesdc.go.th
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ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนแม่บทฯ
1. ควำมมั่นคง
2. กำรต่ำงประเทศ
3. กำรเกษตร
4. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
5. กำรท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตกำรเรียนรู้
12. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
14. ศักยภำพกำรกีฬำ
15. พลังทำงสังคม
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
18. กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนกำรจัดกำรน้ำ
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม
23. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
พฤศจิกายน 2563
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กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

Policy
Advocacy

Policy
Formulation

1 ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง อดีต

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต บนหลักฐำนเชิงประจักษ์
2 ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ให้
สอดคล้องกั บประเด็นกำรพั ฒนำประเทศที่สำคัญและแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ และจัดให้มีกำรมีส่วนร่วมและรับ
ฟังควำมเห็นต่อร่ำงยุทธศำสตร์ชำติจำกทุกภำคส่วน

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

เป้ ำ หมำยและแนวทำงกำรพั ฒ นำสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ประเทศไทย ประเด็นกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญ แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ และควำมเห็นจำกภำคส่วนต่ำง ๆ

4 จัดทาโครงการและการดาเนิ นการตำมยุทธศำสตร์ ชำติ
Policy
Implementation

Policy
Monitor and
Evaluation

พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

และแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ ผ่ ำ นแผนปฏิ บั ติ ก ำรและ
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส่ ว นรำชกำร โดยมุ่ ง เน้ น กำร
ดำเนินกำรที่ก่อให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ

5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลความส าเร็จ ของ
นโยบาย แผนงำน และโครงกำร เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุง
แผนระดับต่ำง ๆ และโครงกำร ให้สำมำรถส่งผลต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ

11

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
การพิจารณาทบทวนความจาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ตามมาตรา 10 วรรค 4
พระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

“การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เป็นโรคอุบัติใหม่ที่
คาดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ
สานักงานฯ จึงได้ดาเนินการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในมิติต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้
เกิดการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความจาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท
พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World)

พฤศจิกายน 2563
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
สรุปผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ผลกระทบระยะยาว

ผลกระทบระยะสั้น

 การเร่งขึ้นของการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital
Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาท
มากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบริโภค แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ และรูปแบบการทางาน
 การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์/
การกีดกันทางการค้า
 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก
 การให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางสาธารณสุข
 สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจมหภาค

 การลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
 ความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
 การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น
 จานวนและความรุนแรงของปัญหาความยากจน
เพิ่มสูงขึ้น
 การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาและเศรษฐกิจทวีความรุนแรง
 ความไม่เพียงพอของระบบการคุ้มครองทางสังคม
 ปริมาณการสร้างขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะ
พลาสติกและขยะติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้น

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวิกฤต
 ความสาเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19
 ความพร้อมของไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย
พฤศจิกายน 2563

 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราดอกเบี้ย
 3 High: อัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้
ภาคเอกชน

 ความเป็นมิตรของคนไทย
 ความต้องการชองตลาดโลก – อาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ
ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place)

nscr.nesdc.go.th
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วาระที
่ 4.1 บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
ร่างแผนแม่

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

ยุทธศาสตร์ชาติ และ โรคอุบัติใหม่

Ends

ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 – 2580)

Ways

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

ทบทวน
ทุก 5 ปี

ม.11

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

แก้ไขเพิ่มเติม
ตามสถานการณ์ ม.10

COVID-19

แผนแม่บทเฉพาะกิจ

Priority Focus
Areas

(2564 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการ

Means
พฤศจิกายน 2563

โครงการ
เงินกู้ฯ

โครงการ
Flagship
งปม. 64

โครงการ
Flagship
งปม. 65

Contingency Plan
nscr.nesdc.go.th
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ประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
ในห่วงปี 2561-2565 การดาเนินการเพื่อ ให้บรรลุ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ช าติ ยั ง คงขั บ เคลื่ อ นโดย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปจากการระบาดของ
โควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม
จึงควรให้ความสาคัญ กับการพัฒ นา
ศักยภาพของประเทศให้สามารถ“ล้ม
แล้วลุกไว” (Resilience) โดยจัดทา
แ ผ น แ ม่ บ ท เ ฉ พ า ะ กิ จ ภ า ย ใ ต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 –
2 5 6 5 เ ป็ น แ ผ น ร ะ ดั บ ที่ 2
เช่ น เดี ย วกั บ แ ผ น แ ม่ บ ทภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

โครงการสาคัญประจา
ปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด 571 โครงการ
พฤศจิกายน 2563

เป้าหมายสาคั ญ คือ “คนสามารถยั งชีพอยู่ ไ ด้ มีงานทากลุ่ ม
เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
(Economic Transformation)”
มี ก ารทบทวนแผนแม่ บ ทฯ ทุ ก 5 ปี ตามมาตรา 11
พรบ. การจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกหรือประเทศ ซึ่งอาจ
มีการปรับลดหรือเพิ่มประเด็นแผนแม่บทฯ

X

โครงการสาคัญรองรับ
การพัฒนาประเทศ
321 โครงการ

X

โครงการสาคัญตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
250 โครงการ

ทั้ ง นี้ มาตรา 10 วรรค 4 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ย นแปลงหรื อ ความจาเป็นของประเทศ
หากเกิ ด กรณี ที่ ส ถานการณ์ ข องโลกหรื อ ประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อประเทศ และ
แนวทางในแผนแม่บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ชาติ ไ ม่
รองรับการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาจัดทาแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติขึ้นมาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อีก

เป็นโครงการที่สามารถตอบเป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (พ.ศ. 2564-2565)
และสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

nscr.nesdc.go.th
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
กรอบแนวคิดประเด็นการพัฒนาที่ตอ้ งให้ความสาคัญในปี 2564-2565 สาหรับแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

Priority Focus Areas

การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion
 กรอบหลักกำรและแนวทำงในกำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจำกผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19
 ข้อเสนอมำตรกำรคณะที่ปรึกษำฯ ต่ำงๆ
 ผลกำรศึกษำของ UN เรื่อง COVID-19
Socio-Economic Impacts of COVID-19
ที่มีต่อประเทศไทย
 ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ จ ำ ก ก ำ ร
เปลี่ ย นแปลงแนวโน้ ม ที่ ส ำคั ญ ของโลก
(Mega Trends)

1

2

3
(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565

4

หลักการการพิจารณาแผนแม่บท
และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
 ความสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลา
 มีประเด็นที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินกำรเพื่อ รองรับผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือกับควำมเสี่ยงในอนำคต หรือมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญเพื่อ สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ภำยใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
พฤศจิกายน 2563
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
หลักในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

พฤศจิกายน 2563
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)

1 ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลัก
และเมืองรอง
พฤศจิกายน 2563

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ส่งเสริมการจ้างงานใหมโดยเฉพาะในระดับ
พื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ พัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานที่ครอบคลุม จับคูค่ วามต้องการของผู้
หางานกับผู้จ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs
ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู่
ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก
ขึ้นในอนาคต สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ช่วย SMEs ส่งเสริมการระดมทุน และ
สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตทีม่ ีผลิตภาพสูงกว่า
และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนากลไกการติด
ตามประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมาย

สร้ า งต าแหน่ ง งานในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและ
ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณการ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน
SMEs
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก
เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา ภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการ
เมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ รวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่
เพิ่มศัยภาพและบทบาทหน้าของท้องถิ่น
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
และยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
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2

ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลีย่ นไป
พร้อมรับ (Cope)

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์
ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ

2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร
2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
พฤศจิกายน 2563

ปรับตัว (Adapt)

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะ
ในการสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยง
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
สร้ าง Market Platform ให้ กลุ่ มเกษตรกร
และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสามารถเข้ า ถึ ง ตลาด
และผู้บริโภคได้โดยตรง
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกาลัง
การผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว
โดยเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทยแบบครบวงจร

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ภาคการเกษตรพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย และใช้ประโยชน์ ผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้
ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้ประโยชน์
ยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้พร้อม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่
สาหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
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3

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)
ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่
ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ
และปรับศักยภาพแรงงาน ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะทีห่ ลากหลายมี
ความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสู่วิธีการทางาน
หรืออาชีพใหม่ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ และส่งเสริมทักษะชีวิตที่จาเป็น

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม

ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ ผลักดันให้แรงงาน
เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม
การจัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้
ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบหลักประกันทาง
สังคมที่รองรับรูปแบบการทางานในอนาคต

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้า ทั้งระบบติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
โรคระบาดตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งวงจร
และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การขยายการให้บริการ ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพเชิงป้องกันให้ประชาชน

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

พฤศจิกายน 2563
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เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)
ริเริ่มดาเนินการปฏิรูประบบการผลิตกาลังคน
ทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้
เชื่อมโยงกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากรให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/โครงการ
เพื่อลดความซ้าซ้อนและเพิ่มการ เกื้อกูล
ระหว่างกัน และเชื่อมโยงครอบคลุมคนทุก
กลุ่มอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความยั่งยืนทางการคลัง

ศึกษาแนวทางดาเนินการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง
21
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4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลสาเร็จ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
พร้อมรับ (Cope)
ปรับตัว (Adapt)
(Transform)
ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
จากโครงเสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการ
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ภูมิภาค

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา
พฤศจิกายน 2563

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
พื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน

ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
โจทย์ความต้องการของภาคเกษตร
งานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มจานวนและ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
คุณภาพบุคลากร
พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านการ
เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
จัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ สามารถ การบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง
รองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมี
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้าง ส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ
รายได้ รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ
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แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดาเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ

กำรพัฒนำสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศทุกรูปแบบ กำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
กำรประชำสัมพันธ์ เสรีภำพของสื่อสำรมวลชน กำรรู้เท่ำทันสื่อ ควำมผิดเกี่ยวกับสื่อ
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ การอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนกาลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอานาจ
การปกครองท้องถิ่น

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ควำมเป็นธรรมในสังคม
กำรคุ้มครองผู้บริโภค เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำส
กำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว กำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุ
กับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ

การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ระบบอนุญาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย
และการเข้าถึงกฎหมาย
กระบวนกำรยุติธรรมทุกขั้นตอน กิจกำรตำรวจ กำรสอบสวนคดีอำญำ กำรพัฒนำองค์กรในกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มีควำมรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่ำเชื่อถือ กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรช่วยเหลือประชำชน
ด้ำนกำรยุติธรรม

กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ กำร
ผลิตและกำรใช้พลังงำนทำงเลือก
กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจภำครัฐในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมำตรกำรและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรส่งเสริมภำคประชำชนให้มีบทบำทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ กำรปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังวิกฤติกำรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภำษีอำกร สหกรณ์ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร
ทุกขนำด วิสำหกิจเพื่อสังคม กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่ำง ๆ

กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพผูป้ ระกอบ
วิชำชีพครู และอำจำรย์ ระบบกำรบริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชำชีพครู กำรจัดกำรเรียน กำรสอนทุกระดับ กำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำ หลักสูตร ตำรำ และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ บทบำทของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
กำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยำกำรแขนงต่ำง ๆ
กำรสอนแบบสื่อทำงไกล

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ระบบจัดกำรและกำจัดขยะมูลฝอย
กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรแก้ปัญหำที่ดินอย่ำงเป็นธรรม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ภัยธรรมชำติ
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรวำงผังเมืองและกำรพัฒนำเมือง

ระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ เวชศำสตร์ครอบครัว กำรบริหำรจัดกำรหลักประกันสุขภำพ กำรป้องกัน
และรักษำโรคติดต่อ กำรบริหำรบุคลำกรทำงสำธำรณสุข วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำธำรณสุข
เภสัชศำสตร์ ภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทย กำรส่งเสริมสุขภำพกำยและจิต กำรควบคุมและป้องกันโรค
กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสุขภำพ

พฤศจิกายน 2563
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วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

กำรนำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในกำรพัฒนำจิตใจ ปัญญำและกำรพัฒนำประเทศ
มรดกทำงวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชำติ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ
กำรนำมำใช้เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและควำมเป็นเลิศ กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
กำรคุ้มครองแรงงำนให้มีควำมปลอดภัย สุขอนำมัย รำยได้และสวัสดิกำรที่ดี
กำรประกันสังคม กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนควำมมั่นคง สุขภำพ และปัจจัย
ในกำรดำรงชีวิต
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ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ความเป็นมา

ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

พฤศจิกายน 2563

1 กำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีควำมชัดเจน สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
กิจกรรม (ตัดที่เป็ นกิจกรรมปกติ /คัดเลือ กเฉพำะที่จ ะส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยยะสำคัญ
2 ปรั(BigบRock)
/ ปรับที่มีควำมทับซ้อนกันระหว่ำงด้ำน
แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพำะกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ พิจำรณำ
3 ทบทวนกฎหมำยใต้
ควำมสอดคล้องกับนโยบำย รวมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญของกำรเสนอกฎหมำย
4 ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562
นชอบของหน่วยงำนรับผิดชอบตำมมำตรำ 26 และมำตรำ 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
5 พิชื่อจหน่ำรณำควำมเห็
วยงำนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน
6 ปรับโครงสร้ำงของแผนกำรปฏิรูประเทศแต่ละด้ำนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย)
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

1

ด้าน
การเมือง

พฤศจิกายน 2563

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจน
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

การประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตย
ของประเทศไทย

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
63

ปี 2565
65

6.75

7

(สถาบันพระปกเกล้า:
ปี 2562 = 58.41 คะแนน)

Democracy Index
(the Economist Intelligence Unit:
ปี 2562 = 6.32 คะแนน )
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการทางานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

010102

200301
200302

2. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

- ส่งเสริม การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุ ก
ระดับ โดยการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
- การผลั กดั นร่ าง พ.ร.บ. การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

- ศึ กษาและจั ด ท าข้ อ เสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
- บู รณาการกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและทุ กภาคส่ วนในสั งคมในการขั บเคลื่ อน
ข้อเสนอดังกล่าว

สานักงาน ป.ย.ป.

010102
010103

4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

- สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ ความเป็น พลเมื องที่ ดี การเลื อกตั้ ง และการ
เลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

สานักงาน กกต.

010102
010103

5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนาเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ

สถาบันพระปกเกล้า

010103

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

2

ด้าน
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85*

ปี 2565
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85

(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ : ปี 2562 = ร้อยละ 84)

2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดลาดับขององค์การ
สหประชาชาติ
(The United Nation :
ปี 2561 = อันดับ 73)

อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีกำรพัฒนำ
ทีม่ ีกำรพัฒนำ
สูงสุด 60
สูงสุด 50
อันดับแรก
อันดับแรก

* ขอแก้ไขข้อมูลจำกเล่มเอกสำร
พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

2

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
เร่งรัดพัฒนำข้อมูลภำครัฐให้พร้อมสำหรับกำรใช้ประโยชน์
จัดให้มีแพลตฟอร์มกำรจัดบริกำรแบบบูรณำกำรและบริกำร
ดิจิทัลภำครัฐ(Government Platform)
 เร่งพัฒนำระบบกลำงและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
(Shared Application Enabling Services)
 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนำดใหญ่
(Big data) ภำครัฐ และกำรนำมำใช้ประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรม



1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์



3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน



5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
พฤศจิกายน 2563













หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยกระดับควำมสำมำรถหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้งกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐเพื่อไปสู่กำร
เป็นรัฐบำลดิจิทัล
 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้ำนดิจิทัล
 จัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลสำหรับบริกำรภำครัฐ
 ทบทวนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
 สื่อสำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ


กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรรำชกำรสู่ระบบกำรบริหำรบนฐำนของกระทรวง
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบูรณำกำรในลักษณะองค์กรบริหำรเฉพำะกิจ  กำรพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้
สอดคล้องกับสถำนกำรปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
(Adhoc)
Normal)
กำรมอบอำนำจกำรจัดส่วนรำชกำร
 ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำรทบทวนบทบำทและภำรกิจของภำครัฐ

เปลี่ยนระบบกำรทำงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรอธิบำยบทบำทหน้ำที่ของตำแหน่ง
ระดับสูงที่สำคัญ(Role Clarification)
 ขยำยอำยุเกษียณรำชกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 สำรวจอัตรำเงินเดือนและรำยได้รวมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
ทบทวนบทบำทภำรกิจและระบบกำรบริหำรรำชกำรในส่วน
ภูมิภำค โดยสร้ำงและพัฒนำกลไกกำรทำงำนที่เน้นกำรบูรณำ
กำร/เชื่อมโยงกำรทำงำนของหน่วยงำนในพื้นที่

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท









ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่น
พัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ในภำครัฐ
ขยำยอำยุเกษียณรำชกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
พัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกรภำครัฐเพื่อรองรับกำรทำงำน
ภำยใต้ภำวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ

พัฒนำรูปแบบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำร
ในจังหวัดที่มีควำมคล่องตัว ในระบบงำน ระบบแผน
ระบบงบประมำณ และระบบบริหำรงำนบุคคลให้มีกำร
ทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

พัฒนำระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเป็นแบบดิจทิ ัลในทุกขั้นตอน  กำหนดกลไกกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
กำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและกำรผูกพัน
กรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริต
งบประมำณให้รวดเร็วคล่องตัว
 เพิ่มขีดควำมสำมำรถและคุณภำพกำรมีส่วนร่วมของ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเข้ำกับระบบของหน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนในกำรป้องกันกำรทุจริตด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ตรวจสอบ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

nscr.nesdc.go.th

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

200101

080102

200101
สานักงาน ก.พ.ร.

220101

สานักงาน ก.พ.

200501

สานักงาน ก.พ.ร.

200301
200302

กรมบัญชีกลาง

150101

200101
200301
200501
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

3

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านกฎหมาย

ลดภาระและอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- นาผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ดาเนินการศึกษาแนวทางการกาหนดเกณฑ์สาหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจาเป็น
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

- มีการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการกาหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
พิจารณานาเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
พฤศจิกายน 2563

สานักงาน ป.ย.ป.

220101

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

ก.ยุติธรรม

220101
220102

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดให้มีกลไกเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

220101
220103

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดทาแผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

4

ด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

4
ด้านกระบวนการยุติธรรม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
สามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติธ รรมได้ โ ดยง่ า ย ได้ รั บ ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม -

-

ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทา/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

-

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การและผลการด าเนิ น การ
และติดตามประเมินผล
ขยายผลให้มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล
การดาเนินโครงการ
สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

-

3. การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

-

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
และการสอบปากคาในการสอบสวน
พฤศจิกายน 2563

-

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

220201

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

220201

จัดทาระบบการปล่อยชั่วคราว
พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
และพัฒนาระบบกากับดูแล
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานศาลยุติธรรม

220102
220201

หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นาระบบการท างานที่ ต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี
และประกาศให้สาธารณชนทราบ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

5

เป้าหมาย

ด้าน
เศรษฐกิจ

1. ยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด
ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ
(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.66)

อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD)
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 29)

2. กระจายความเจริญและ
ความเข้มแข็งของภาคสังคม

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านรายได้

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อปี

ปี 2565
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อปี

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
กำรจัดอันดับทั้งหมด

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
กำรจัดอันดับทั้งหมด

ลดลงเหลือ 0.41

ลดลงเหลือ 0.41

อยู่ในอันดับ 2
ของอำเซียน

อยู่ในอันดับ 2
ของอำเซียน

(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ 0.420)

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for
Management Development: IMD)
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 23 ของโลก
อันดับ 2 ของอาเซียน)

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

5

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อเสริมสร้างทักษะกาลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจานวน 3 ล้านราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ขั้นขัตอนและวิ
ธีกธารด
าเนิาเนิ
นการ
้นตอนและวิ
ีการด
นการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
-

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) --

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ปรับเปลี่ยนสู่การทาเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจาหน่าย
ขยายพื้ น ที่ ชลประทานให้ เ กษตรกรมี น้าใช้ส าหรับ การผลิต สิน ค้า เกษตรอย่า ง
เหมาะสม
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อ มูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ก.เกษตรและสหกรณ์

-

เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส่งเสริมด้านที่พัก
เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย --

-

ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs
ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs
พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

-

พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
กาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

-

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผูป้ ระกอบการ
ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการ
สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

พฤศจิกายน 2563

030301
030401
030501
030502
030601

160201

040101

ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สสว.

040201
050101 050302
050102 050303
050301 050401
080101
080302

190202
190203

230301

ก.พาณิชย์
ก.การอุดมศึกษาฯ

090102
090202
090302

200101
220102
110401

34

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

6

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. เพิ่ ม และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดนิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ
- การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.มหาดไทย
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

3. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

- เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรัก ษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์ก รบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนหรือระดับตาบล
- จัดการน้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ บริหารจัดการน้า ดิน ป่า
และพลังงานอย่างบูรณาการ
- ถอดรูปแบบความสาเร็จจากการทางานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้กากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็ บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้อ งกัน และฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อ มจากผู้ที่ก่อ มลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาได้สาเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
- กาหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

040101

180102
180501

180201

220101

180401

ก.มหาดไทย

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

190101
190202

180301
180501

36

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

าน
7 ด้สาธารณสุ
ข
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

7
ด้านสาธารณสุข

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลของการสร้า งเสริ ม
สุข ภาพ ความรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพ การป้อ งกั นและดู แ ลรั ก ษาโรคไม่
ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล
ที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ
การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาสถานที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
ก.สาธารณสุข
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
ขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศ

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

130101
130401

130101
130401
130501

110501

4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุ นที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็น - จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย สานักงานหลักประกัน
บเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐสุขภาพแห่งชาติ
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง - ขัของประเทศไทย

170101
170201

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว - ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ
ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

150101

พฤศจิกายน 2563
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ก.สาธารณสุข

200302
38

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

8

ด้าน
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

* ขอแก้ไขข้อมูลจำกเล่มเอกสำร
พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

8
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่ห ลากหลาย เลือกเสพสื่ อได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็นผู้ผลิ ต สื่ อที่ มี คุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินการ

1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News

- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล
- การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News
- นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake
News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010201
010301

2. การกากับดูแลสื่อออนไลน์

- ปฏิรูปการกากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอานาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการกากับดูแลสื่อออนไลน์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- กาหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ
รับผิดชอบต่อการผลิตและกากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ
- กาหนดให้ก ารสื่อ สารข้อ มูลภายในองค์ก รและระหว่างหน่วยงานอย่างถูก ต้องเหมาะสมเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งที่นามาประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และเป็นธรรม

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010301

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา, ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยดาเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดทาเนื้อหาของ
สื่อสาหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
- การรณรงค์ก ารรู้เท่าทันสื่อ พัฒ นาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อ สารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล
- การพัฒ นาบุค ลากรในการสอนและให้ค วามรู้ด้านสื่อ สารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อ ให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

ก.การอุดมศึกษาฯ

010201

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

9 ด้สังาคมน

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

9
ด้านสังคม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนทุ กภาคส่ว นได้ รับ การจั ด สรรสวั สดิ การ และได้ รับ โอกาสในการประกอบอาชี พที่ ต รงตามความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

2. ผลั ก ดั น ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางสั ง คมและคลั ง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิ รู ป การขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก าร เพื่ อ ให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงาน
ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
- ผลักดันให้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่ วมกันศึกษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สร้ า งแรงจู งใจให้ ป ระชาชนคนไทยเข้ า สู่ ร ะบบการออม ผ่ า นการจั ด สรรเงิ น คื น ใน
สัด ส่วนที่เ หมาะสมจากการซื้ อสลากกิ นแบ่ งรั ฐ บาล และ/หรือ การจั ดเก็ บภาษีเ พื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)
- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว
- วิเคราะห์ข้อ มูลและนาข้อมู ลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
- ออกแบบและจัดทาระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ก.การคลัง

ก.มหาดไทย

110501

110101

- ปรับคานิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย ก.การพัฒนาสังคมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง ความมั่นคงของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

170201

4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

- จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน

ก.มหาดไทย

150101

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

- นาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจาเป็น
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล

สานักงาน คกก.
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

160202

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

10

ด้าน
พลังงาน

เป้าหมาย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานของประเทศ

ตัวชี้วัด
อับดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน Energy
infrastructure

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับกำร
จัดอันดับทั้งหมด

ปี 2565
อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัด
อันดับทั้งหมด

7.50
พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ/
พันล้ำนบำท

7.40
พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ/
พันล้ำนบำท

(International Institute for
Management Development
(IMD) : ปี 2562 อันดับที่ 25)

ค่าความเข้มข้น
การใช้พลังงาน
(Energy intensity)
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน : ปี 2562 = 7.54
ktoe/พันล้านบาท)
พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10
ด้านพลังงาน

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ศู น ย์ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตเบ็ ด เสร็ จ One-StopService ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง

- จัดตั้งเป็น One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
- กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
- การดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

ก.พลังงาน

070201
070202

สกพอ.

070201
070202

ก.พลังงาน

070201
070202
070203
070204

3. การใช้ ม าตรการบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

5. ปรั บ โครงสร้ างกิ จ การไฟฟ้ าและธุ รกิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
พฤศจิกายน 2563

- จัดทาแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
- การดาเนินการกิจกรรมนาร่อง/ดาเนินการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)
- จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถดาเนินการได้ทันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
- กาหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต
- ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ
ไฟฟ้า
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

11

ด้าน
การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยดีขึ้น
(Corruption Perceptions Index: CPI)
( Transparency International : ปี 2562
36 คะแนน)

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA
(สานักงาน ป.ป.ช. ปี 2563 ร้อยละ 13.19)

พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
คะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต
อยู่ที่ 40 คะแนน

คะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต
อยู่ที่ 45 คะแนน

ร้อยละ 65

ร้อยละ 80

(85 คะแนนขึ้นไป)

(85 คะแนนขึ้นไป)
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

11

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ
- กาหนดแนวทางและการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
(องค์การมหาชน)
- การติดตามประเมินผล เพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข
- ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
สานักงาน ป.ป.ช.
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก

210101
210102

210102

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
- มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน

สานักงาน ป.ป.ช.

210102
210201

4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัล
- จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม
- เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล
- จัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
- จัดทาและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
210201

5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

สานักงาน ป.ป.ท.

210102

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

12

ด้าน
การศึกษา

พฤศจิกายน 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

12
ด้านการศึกษา

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทางาน
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- สนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
- ปรับหลักสูตร
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- ประเมินผลการดาเนินงานและขยายผลต่อไป
- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ
คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน
และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
- ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน -

สารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปจั จุบัน และกาลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา
- ติดตามและประเมินผล

พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

110201
120101

ก.ศึกษาธิการ

110401
110402

ก.อุดมศึกษาฯ

110401
110501
110301
110402

ก.ศึกษาธิการ

150201

120101

ก.อุดมศึกษาฯ

120101
48

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

13

ด้าน
วัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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4. แผนการปฏิ
รูปรูปประเทศ
ฉบับปรับบปรัปรุบง)ปรุง
(ร่าง) แผนการปฏิ
ประเทศ (ฉบั

13
ด้านวัฒนธรรม กีฬา

แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ
พฤศจิกายน 2563

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนากลไกระบบเครดิ ตสัง คม เพื่อ ให้เ กิดการขั บเคลื่อนหลัก ธรรมทางศาสนาให้อ อกมาเป็ น
คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล
ศูนย์คุณธรรม
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต
(องค์
การมหาชน)
สื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กระทรวงวัฒนธรรม
ให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ
- ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
- การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
กระทรวงการท่องเที่ยว
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
และกีฬา
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน
และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce
Ecosystem
- การศึก ษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้ง กองทุน ใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เ พื่อให้สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
-

พัฒนาทักษะดิจทิ ัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
พัฒนากาลังคนภาครัฐ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลทีม่ ีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรูส้ าหรับคนทุกช่วงวัย
จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ
พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดมทุน
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่
พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กบั ครอบครัวลูกหลานทีม่ ีศักยภาพในชุมชน
การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
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100101
100301

010102

050101
050102

130101
130201
140101 140201
140301

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

160101
160201

110101

170101
080101
080202

200401

110301
110401
110501
120101

200501
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

พฤศจิกายน 2563
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าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
วาระที(ร่่ 4.1

ผลการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
1 ด้านการเมือง
3 ด้านกฎหมาย
1. ร่างพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการเสริมสร้า งวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

2

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....
พฤศจิกายน 2563

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
4. ร่า งพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….

7

ด้านสาธารณสุข

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

8

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....
nscr.nesdc.go.th

4

ด้านกระบวนการยุติธรรม

1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น งานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. ....

5

ด้านเศรษฐกิจ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จของคนต่ า งด้ า ว
2. พ.ศ. 2542
ปรับปรุ งแก้ไข พระราชกาหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
3. ต่างด้าว พ.ศ. 2560
4. ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....
5. ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
6. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
7. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
52

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
ด้านพลังงาน
9 ด้านสังคม 10

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จ
บานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6
3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
4. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา
39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy
Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ
3. ร่างแนวปฏิบัติของสานักงบประมาณเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและการตั้งงบผูกพันสาหรับ ESCO ภาครัฐ
4. ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟ
กับระบบของฝ่ายจาหน่าย
5. ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี
6. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จาหน่าย
7. ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
8. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

12

13

ด้านการศึกษา

1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
พฤศจิกายน 2563

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลังคน พ.ศ.....
nscr.nesdc.go.th
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ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542
4. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้
ร่วมกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม
8. ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
9. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
10 ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
53

ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.

พฤศจิกายน 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ
แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 3

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

Z
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

Y

• เป็นประเด็นในลักษณะที่มีควำมบูรณำกำรและเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ
• มี ผลผู กพั นกั บห น่ วยง านของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ อง ปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปต าม นั้ น รวมทั้ ง
การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บทฯ ด้ ว ย
(มาตรา 10 พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560)
• ในกระบวนกำรจั ดท ำ ไม่ ได้ มี การก าหนดหน่ วยงานเจ้ าภาพ และการก าหนดโครงการ
ในกำรขับเคลื่อนแผนแม่ บทฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องจั ดท าโครงการ/
การดาเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

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

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

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

ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับที่ 2 นโยบำยรัฐบำล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
พฤศจิกายน 2563
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การดาเนินงานที่ผ่านมา
ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ

ปัญหา #3
โครงการสาคัญจริงไหม

ปัญหา #1 การทางานยังเป็นในลักษณะ
“แยกกันคิด แยกกันทา
ยังไม่เกิด Paradigm Shift”
พฤศจิกายน 2563

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

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

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

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

พฤศจิกายน 2563
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37เป้าหมาย
140 เป้าหมาย
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1

การมองเป้าหมายร่วมกัน

Worksheet 1

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่เลือกของ สศช.
ระดับความเกี่ยวข้อง สนับสนุน

ระดับความเกี่ยวข้อง หลัก
แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
คำอธิบำย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ซึ่งมีภำรกิจโดยตรงในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
070101 ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
คำอธิบำย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในกำรเสนอแนะและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
พิจำรณำแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมไปถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ประเทศ

แผนแม่บทประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น
คำอธิบำย มีภารกิจตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในกำรจัดทำข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ สศช. มีภำรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ ทั้งหลักและสนับสนุนด้วย
พฤศจิกายน 2563
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562

พฤศจิกายน 2563
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หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)
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รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
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หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)
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รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

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

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

VC
พฤศจิกายน 2563

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

เอกสารประกอบการดาเนินการของขั้นตอน 2.1 คือ
Worksheet ที่ 2 :

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยรวมทั้งปัจจัย
สาคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วงโซ่
คุณค่า ในมุมมองของหน่วยงาน

หน่วยงานจึงต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และมีส่วนสนับสนุน ในมุมมองของหน่วยงาน
nscr.nesdc.go.th
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02

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
Final Value chain Thailand (FVCT)

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ

Worksheet 2
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดาเนินงาน (ต้นทาง)
ไปจนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด กระบวนการการด าเนิ น งาน
(ปลายทาง) ทีส่ ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่กาหนด

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?
“ปัจจัย” ภำยใต้ “องค์ประกอบ” หมำยถึง ปัจจัย
ใดบ้ำง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบำทในกำรทำให้เป้ำหมำยบรรลุได้
หน่วยงานจัดทาโครงการสาคัญ/การดาเนินงาน/ภารกิจประจาที่จาเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น
พฤศจิกายน 2563
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*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การดาเนินงาน หรือภารกิจประจาของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้า หมายแผนแม่บ ทย่ อ ยได้อ ย่า งเป็ น รู ป ธรรม โดยหน่ว ยงานจะระบุร ายละเอีย ด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน

66

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย
ปี 2565

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?
“ปัจจัย” ภำยใต้ “องค์ประกอบ” หมำยถึง ปัจจัย
ใดบ้ำง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบำทในกำรทำให้เป้ำหมำยบรรลุได้
พฤศจิกายน 2563

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

พฤศจิกายน 2563
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พฤศจิกายน 2563
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ตัวอย่างโครงการสาคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ)
z

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (18) การเติบโตยั่งยืน

Y2

180001

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

Y1

180101

พืน้ ทีส่ ีเขียวทุกประเภทเพิม่ ขึน้

Final Value Chain

ยุทธศาสตร์ชาติ

F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
(กรมป่าไม้)

X
พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.2 การสรางการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180401

คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180402

คุณภาพ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180403

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทย่อย : 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
เป้าหมาย

พฤศจิกายน 2563

180501

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

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

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

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

nscr.nesdc.go.th
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กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการสาคัญและการจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญ (X) ของทั้ง 140 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
จากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565
“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการสาคัญ (X) ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
ทั้งนี้ โครงการสาคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกนาไปบรรจุในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท
เฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”

รายละเอียดโครงการ
(X) ตามข้อเสนอ
โครงการที่นาเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR
พร้อม M7
Workshops ครั้งที่ 1 และ 2
หน่วยงานเจ้าภาพ
จ.1 จ.2 จ.3
พฤศจิกายน 2563

ให้คะแนน X
ตามหลักเกณฑ์
(Checklist) การ
คัดเลือก X สาคัญ
ประจาปี 2565

Workshops ครั้งที่ 3
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ
(Normalisation)

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX
ที่ผ่านการ normalisation
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เพื่อคัด X
สาคัญของแต่ละเป้า

หาค่าน้าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ตามความสาคัญ/เร่งด่วน

หาค่าเฉลี่ยของ X สาคัญ
ของ 140 ทุกเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อ
จัดลาดับ IMPACT ของ
X สาคัญ

โครงการ
สาคัญ
(X) ประจาปี
2565

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการสาคัญ ประจาปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
nscr.nesdc.go.th
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

โครงการสาคัญ

พฤศจิกายน 2563

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
พิจารณาหลักการและ
รายละเอียดของโครงการ เหตุผลของโครงการว่ามีการ
ในภาพรวมกับปัจจัยที่
อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ/
เลือกมาว่ามีความ
งานวิจยั /ข้อมูลสถิติ มาใช้
สอดคล้องและส่งผลต่อการ ในการอ้างอิง เพื่อทาให้มี
บรรลุเป้าหมายได้จริง
ความน่าเชื่อถือ

พิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการในการ
ดาเนินการให้สาเร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การบรรลุเป้าหมายใน
ปี 2565

พิจารณางบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ
ว่ามีความเหมาะสม
และเกิดความคุ้มค่าต่อ
ผลสัมฤทธิ์
nscr.nesdc.go.th

พิจารณาจากวัตถุประสงค์
พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/
ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
การดาเนินการของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ
ว่ามีความชัดเจน สอดคล้อง
ผลประโยชน์ของโครงการว่ามี กับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ความชัดเจน และสามารถบรรลุ ของโครงการ และสามารถ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
ดาเนินการได้

พิจารณาความซ้าซ้อน
ของโครงการที่
หน่วยงานเคย
ดาเนินการผ่านมา

พิจารณารายละเอียดโครงการ (ผลผลิต/
ผลลัพธ์/กิจกรรม) ว่าเป็นโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพื่อ
ดาเนินการตามภารกิจปกติ และจัดตั้ง
กองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการ
81

ตัวอย่างการสรุปผลการให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ
การวิการวิ
เคราะห์
โครงการส
าคั
ญาคั
ประจ
าปี
2565
่ส2565
่งทีผลต่
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การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สศช.

310 หน่วยงาน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่
ไม่มีหน่วยงานใดเลือกความ
เกี่ยวข้องทั้งหลักและสนับสนุน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มี
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
หลัก (เลือกเฉพาะความ
เกี่ยวข้องสนับสนุน)

พฤศจิกายน 2563

ส่งผลการดาเนินงาน
231 หน่วยงาน (75%)
1 เป้าหมาย
คือ ภาคธุรกิจมีบทบาท
สาคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น
16 เป้าหมาย
เช่น ประเทศไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น
สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น เป็นต้น

แนวทางที่ 2 การจัดทาโครงการสาคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่
ความสัมพันธ์และช่องว่างการพัฒนาต่อการบรรลุ
เป้าหมาย สศช.
หน่วยงานเจ้าภาพ 3 ระดับ ร่วมกันวิเคราะห์
และจัดทาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยที่
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(Final Value Chain Thailand) ทั้ง 140 เป้าหมาย โดยใช้ข้อมุลจาก

+

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

+
เอกสารเชิงวิชาการ
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

นาเข้าข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) โครงการสาคัญในระบบ
eMENSCR ผ่านความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ (M7)
รวมจานวน 3,428 โครงการ
nscr.nesdc.go.th

แนวทางที่ 3 การจัดลาดับความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ สศช.
โครงการ จานวน 3,428 โครงการ
รายละเอียดโครงการ (X)
ตามข้อเสนอโครงการที่
นาเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR
พร้อม M7

Workshops ครั้งที่ 1
และ 2
หน่วยงานเจ้าภาพ
จ.1 จ.2 จ.3

ให้คะแนน X
ตามหลักเกณฑ์
(Checklist) การคัดเลือก
X สาคัญ ประจาปี 2565

Workshops ครั้งที่ 3
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ
(Normalisation)
หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX
ที่ผ่านการ normalisation
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย เพื่อคัด X
สาคัญของแต่ละเป้า

กระบวนการเพือ่ คัดเลือกโครงการ
สาคัญ ประจาปี 2565 จาก
ข้อเสนอโครงการทั้งหมด
โดยสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หาค่าน้าหนักของแต่
ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตาม
ความสาคัญ/เร่งด่วน

หาค่าเฉลี่ยของ X
สาคัญของ 140 ทุก
เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย เพื่อจัดลาดับ
IMPACT ของX
สาคัญ

โครงการสาคัญ
(X)
ประจาปี 2565

ให้ ค ะแนนโครงการตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาโครงการ
สาคัญ (Checklist) ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และนาคะแนนมาดาเนินการตามกระบวนการทาง
สถิติเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

83

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
จานวน 571 โครงการ ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
จาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการสาคัญรองรับการดาเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
จานวน 250 โครงการและโครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ จานวน 321 โครงการ
โครงการสาคัญ 571 โครงการ

พฤศจิกายน 2563

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2

2

1

1

เป็นโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ทีส่ ่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ที่มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา
(Cope, Adapt, Transform) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 23 ประเด็นแผน
แม่บทฯ จึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
และแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
nscr.nesdc.go.th
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โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

250

โครงการ

571
โครงการ

โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ

321

โครงการ

โครงการสาคัญที่สอดคล้องการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ย่อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง 140 เป้ าหมายของ 23 แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) โครงการส าคั ญ ที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายย่ อ ย
ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องเน้นให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) โดยจะเป็นกำรเสริมรับ
กับ แนวทำงกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำจนถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อให้ ค นไทยมี ง ำนท ำและ
สำมำรถยั ง ชี พ อยู่ ไ ด้ ขณะที่ ก ลุ่ ม เปรำะบำงได้ รั บ กำรดู แ ลอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง และมี
กำรกระจำยรำยได้ สู่ ท้ องถิ่ น และ (2) แนวทางที่ ร องรั บ ประเด็ น การพั ฒ นา
เพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจำกกำรระบำดของโควิด -19
อำทิ กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ โดยเฉพำะในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
รวมถึงรักษำกำรจ้ำงงำนภำยในประเทศเดิม โดยเฉพำะในสำขำที่ได้รับผลกระทบ
จำกโควิด-19 กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยเฉพำะในกำรสอบสวนโรค
และติดตำมกลุ่มเสี่ยงอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุม
พฤศจิกายน 2563
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โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอย่าง โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น การต่างประเทศ

โครงการสาคัญรองรับ
การพัฒนาประเทศ

4 โครงการ

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
(สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
โครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ
(สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน)

โครงการสาคัญตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

โครงการส่งเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก
(กรมประมง)

0

โครงการพัฒนามาตรฐานงานตารวจไทยสู่มาตรฐานสากล(วจ.)
(สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ)

โครงการ
พฤศจิกายน 2563
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การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดาเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

โครงการ
สาคัญฯ
571

1

สานักงบประมาณ

2
169 หน่วยงาน

รายละเอียด
โครงการสาคัญฯ
571

โครงการสาคัญตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
250 โครงการ

โครงการสาคัญรองรับ
การพัฒนาประเทศ
321 โครงการ

ส านั ก งานฯ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ มี โครงการ
สาคัญจัดทารายละเอียดโครงการสาคัญให้มี
ความสมบู รณ์ ค รบถ้ วน โดยใช้ ข้ อ มู ล ตั้ ง ต้ น
จากระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้
บรรลุ เ ป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ต าม
กระบวนการที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3
หน่วยงาน
พฤศจิกายน 2563

ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณรองรั บ
การดาเนินการโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
จานวน 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ
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หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

การมองเป้าหมายร่วมกัน

การจัดทาโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis

การจัดลาดับความสาคัญ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อวางมาตรการแก้ไข
สถานการณ์และจัดทาข้อเสนอ
โครงการสาคัญร่วมกัน

การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

• โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจา

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

* สานักงานฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1112/ว 5898 แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการดาเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

Z

23

37

แผนแม่บทฯ

เป้าหมายประเด็น

Y2

85

Y1

แผนแม่บทย่อย

X
พฤศจิกายน 2563
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X

X

140

เป้าหมายย่อย

X

X
89

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

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

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

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

eMENSCR
แผนระดับ 3
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ
หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”
พฤศจิกายน 2563
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เพื่อใช้ประกอบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

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

พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

91

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ของสายงาน

พฤศจิกายน 2563
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
โครงการรองรับการดาเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

Means

พฤศจิกายน 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.

พฤศจิกายน 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน

nscr.nesdc.go.th
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หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการทางาน
พฤศจิกายน 2563

วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา
nscr.nesdc.go.th
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ภาพรวมของระบบ eMENSCR
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอื่นๆ

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
หน่วยงานของรัฐรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ
เข้ำสู่ระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐ เชื่อ มโยง
ระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศใน
ควำ มรั บผิ ด ชอบเข้ ำ กั บ
ระบบ eMENSCR โดยเฉพำะ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ ง ส ำ นั ก
งบประมำณและกรมบัญชีกลำง

หน่ ว ยงานของรั ฐ น ำเข้ ำ ข้ อ มู ล
สถิ ติ สถำนกำรณ์ แผนระดั บที่ 3
ห รื อ ข้ อ มู ล อื่ น ใ ด ใ น ร ะ บ บ
eMENSCR สำหรับกำรติดตำม
ตร วจ ส อบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นผ ล
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ

ห น่ว ย ง า น ข อ ง รัฐ ที ่อ ยู่
ระหว่ำง หรือ จะดำเนินกำร
พัฒ นำระ บบกำรติด ตำ ม
ตรวจสอบ และประเมิน ผล
ใช้ระบบ eMENSCR ในกำร
ติด ต ำม ต รวจ สอบ แล ะ
ประเมิน ผล ก่อ นที่จ ะมีก ำร
พัฒนำระบบ

แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ
พฤศจิกายน 2563

แสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
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โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล

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

M1
ความเชื่อมโยง
ระดับแผน
เป้าหมาย

M2
ข้อมูลทั่วไป

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

พฤศจิกายน 2563

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

M3
รายละเอียด

- โครงกำร
- กำรดำเนินงำน

M4
แผนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม

- กิจกรรม/ วิธีการดาเนินการ
(ระบุรายไตรมาส)
- ระยะเวลาการดาเนินการของแต่
ละกิจกรรม

- วงเงินงบประมาณ
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด
และแหล่งเงิน)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

การอนุมัติข้อมูล

M5

M6

M7

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

ผู้อนุมัติ

- การดาเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการดาเนินงาน)
- ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ

nscr.nesdc.go.th
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ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

M1
Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

Z เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z กลุ่มตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

แผนแม่บทฯ

Z ตัวชี้วัด

Y2 เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z เป้าหมาย
Z ตัวชี้วัด

แผนย่อย

แนวทางการพัฒนา Y1

X
โครงการ
พฤศจิกายน 2563

Y2 เป้าหมาย
Y2 ตัวชี้วัด

Y1 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z

Z ตัวชี้วัด

แผนแม่บทที่ 2 ประเด็น.....

Y2 เป้าหมาย

Y2 ตัวชี้วัด

Y1 เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....

Z เป้าหมาย

แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น.....

Y

การนาเข้าข้อมูลโครงการ
1 /การดาเนินการ

Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

Y2 ตัวชี้วัด

Y2 ตัวชี้วัด
แผนย่อย

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y2 เป้าหมาย

Y1 เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา Y1

Y1 ตัวชี้วัด

แผนย่อย

Y1 เป้าหมาย

Y1 ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา Y1

โครงการ X
nscr.nesdc.go.th

98

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
M2

ข้อมูลทั่วไป

1. เลือกว่าข้อมูลที่นาเข้าในระบบฯ มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ “การดาเนินการ”
อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/การดาเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน
3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ในระบบ
eMENSCR (ถ้ามี)
4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การดาเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้
งบประมาณ
5. เลือกวิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง/จัดจ้าง หากดาเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือกทั้ง
สองตัวเลิก
6. ระบุรหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)
7. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
8. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี

M4

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย “+”
ถ้าหากมีกิจกรรมย่อย ก็สามารถคลิก
เครื่องหมาย “+” ภายใต้กิจกรรมหลัก
เพิ่มเติมได้
2. ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมจะสอดคล้อง
กับ ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการตาม
ปีงบประมาณใน (M3)
3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม
4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อกาหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ)

M3
1.
2.
3.

กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏ
ระบุพื้นที่ดาเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นที่) โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา”
กรอกข้อมูลในกรณีที่ดาเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่ หรือต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่

M5
1.
2.
3.
4.
5.

6.

พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับ
จัดสรร
กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่าน
หน่วยงานอื่นและระบุชื่อหน่วยงานนั้น
กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงานเองตาม
วงเงินโครงการ
กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ตามวงเงินโครงการ
กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น
กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในราย
ไตรมาส

nscr.nesdc.go.th
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M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

พฤศจิกายน 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล

1 การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

“Accountability”

พฤศจิกายน 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล (หน่วยงานส่วนกลาง)

eMENSCR
อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล
อนุมัติ
ส่งข้อมูล
ส่งข้อมูล

ผู้อานวยการกอง
(ผู้กรอกข้อมูล)

อธิบดีหรือเทียบเท่า
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

รองปลัดกระทรวง
ที่ได้รับมอบหมาย
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)

ปลัดกระทรวง
(อนุมัติข้อมูลจากรอง
ปลัดกระทรวง)

สศช.
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน)

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง

Accountability

พฤศจิกายน 2563
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การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

การใช้ประโยชน์ eMENSCR

การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

พฤศจิกายน 2563
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การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

พฤศจิกายน 2563
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การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

พฤศจิกายน 2563
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

พฤศจิกายน 2563
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
สีแดง
สีสม้

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

สีเหลือง ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย

ตัวอย่าง

บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

สีเทา

อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูล

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65
อยู่ที่ ร้อยละ 45

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

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน
GDP ของ SME อยู่ที่
ร้อยละ 43
พฤศจิกายน 2563

สีเขียว

ต่ากว่า 50%
ของค่าเป้าหมาย

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สีเหลือง

51% – 75% 76% – 99%
ของค่าเป้าหมาย

ของค่าเป้าหมาย

สถานการณ์
บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
nscr.nesdc.go.th
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562

พฤศจิกายน 2563
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562

พฤศจิกายน 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.
3.
4.

พฤศจิกายน 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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หน้าที่ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยมี หน้ ำ ที่ ด ำเนิ นกำรเพื่ อให้ บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ (มำตรำ 5 วรรคสอง)*
• หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนแม่บท
ยุ ท ธศำสตร์ รวมทั้ ง กำรจั ด ท ำงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มำตรำ 10 วรรคสำม)*
• ให้หน่วยงำนของรัฐรำยงำนผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวต่อสำนักงำน
ภำยในเวลำและตำมรำยกำรที่สำนักงำนกำหนด (มำตรำ 24)*
• สศช. ทำหน้ำที่สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐต้องบูรณำกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

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

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ

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

2.

3.

ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง)
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ใ ห้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ช า ติ ใ น ก า ร วา ง ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้ อ เสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก
และสอง)

รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น การภายในระยะเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ฐานะสานักงานเลขานุการฯ กาหนด (มาตรา25 วรรคแรก)

พฤศจิกายน 2563

4.

กรณีการดาเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ หน่ ว ยงานของรั ฐ (หั ว หน้ า หั ว งาน) ให้ ค วามร่ ว มมื อ ให้
คาปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และดาเนินการตามที่ตก
ลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2))
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
open government
Monitoring & Evaluation

open government

eMENSCR
สร้างช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

เชื่อมโยงการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
กับบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่

Data Analysis

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

Data Driven and Evidence Based
Policy Design and Implementation

การพัฒนาคนทุกช่วงวัย
แก้ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า

ประชาชน
พฤศจิกายน 2563

การออกแบบนโยบายและแนวทางการพัฒนา
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
nscr.nesdc.go.th
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR
ฐานข้อมูลต่างๆ

ระบบ eMENSCR

Data Analysis

ฯลฯ

Data Preparation
Data Integration

ผลการดาเนินงาน
จากส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

Visualization
พฤศจิกายน 2563

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา

สศช.
NECTEC

สศช.

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

สศช.

ประชาชน

หน่วยงานในระดับนโยบาย

NECTEC

nscr.nesdc.go.th
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http://thaime.nesdc.go.th/ (โครงการตาม พรก. เงินกู้ฯ)
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http://thaime.nesdc.go.th/ (โครงการตาม พรก. เงินกู้ฯ)
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
และยั่งยืน

หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

XYZ 2566 - 2570
eMENSCR

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พฤศจิกายน 2563
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การดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย
แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย
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ภาคีการพัฒนา
ภาคธุรกิจเอกชน

ภาควิชาการ

1. กำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชนในกำรดำเนินงำน
เพื่อควำมยั่งยืน
2. กำรเชื่อมประสำนแนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมยั่งยืนร่วมกันระหว่ำงองค์กรธุรกิจ
ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก

ภาคประชาสังคม/ประชาชน

หน่วยงานของรัฐ
ร่วมกาหนดเป้าหมาย
และดาเนินการกับภาคี

การพัฒนาในการบรรลุ
เป้าหมาย SDGs

การดาเนินงานร่วมกับภาคี
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ต่อกำรขับเคลื่อน SDGs
1. โครงกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs
2. โครงกำรติดตำมผลกระทบของมำตรกำรทำงกำรคลัง
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ต่อ SDGs

1. กำรสร้ำงเครือข่ำยและพื้นที่กำรทำงำนร่วม (Platform)
2. กำรขับเคลื่อน SEP for SDGs ผ่ำนคลังสมองของพื้นที่ (local
think tank)
3. กำรส่งเสริมกำรสร้ำงพื้นที่ปฏิบัติกำรแห่งกำรเรียนรูเ้ พื่อควำม
ยั่งยืน (SDGs Lab หรือ SEP Lab)

พฤศจิกายน 2563

1. กำรส่งเสริมกำรเรียนรูจ้ ำกกำรปฏิบัติ
(Action Learning)
2. กำรสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร
(Action Academic Service)
3. กำรวิจัยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
(Action Research)
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การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs
ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักฯ SDGs รายเป้าหมายหลัก (Goal) [C.1]
• ประสาน/บูรณาการทางานภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก SDGs ที่รับผิดชอบ
• รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนต่อฝ่ายเลขานุการฯ (รูปแบบการรายงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
• ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามที่ UN กาหนด ให้หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (C.1) รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับเป้าหมายย่อย) พร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี้วัดที่เห็นว่าเหมาะสมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายย่อยต่อ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักฯ SDGs รายเป้าหมายย่อย (Target) [C.2]
• ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายย่อย
• กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละเป้าหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ถ้ามี)
• ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในรายเป้าหมายย่อย เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์
• รายงานผลการขับเคลื่อนรายเป้าหมายย่อย (Target) ต่อหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (C.1)
พฤศจิกายน 2563
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การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs

หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลัก
รายเป้าหมายหลัก SDGs

พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มท.

พน.

ทส.

กษ.

สศช.

ทส.

สธ.

อก.

ทส.

ศธ.

สศช.

ยธ.

พม.

มท.

กต.

สทนช.

ทส.
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หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก รายเป้าหมายย่อย (Target)
หน่วย
งาน

จานวน
เป้าหมาย
ย่อย

ก.พ.ร.
กก.
กค.
กต.
กษ.
คค.
ดศ.
ทส.
ป.ป.ช.
พณ.
พน.
พม.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
ศธ.
สกท.
สตช.
สทนช.
สธ.
สปน.
สมช.
สศช.
สสว.
อก.
อว.
ก.ล.ต.

1

พฤศจิกายน 2563

2
10
11
8
2
4
29
1
6
6
15
15
3
4
1
8
1

- พิจารณาหน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงานหลักราย
เป้าหมายย่อย (SDG
Target) จากภารกิจของ
หน่วยงาน
- ทั้งนี้ ยังมีเป้าหมายย่อยที่
ยังมีความคาบเกี่ยว
ระหว่างหน่วยงาน
จานวน 6 เป้าหมายย่อย
(รอมติ กพย.)
- รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบวาระการ
ประชุมที่ 4.1

1
3
13
1
1
6
1
2
6
2
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หน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลัก
รายเป้าหมายหลัก
SDGs

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลัก
รายเป้าหมายย่อย
(Target)

nscr.nesdc.go.th
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ควำมรู้
คุณธรรม
ควำมเพียร
พอประมำณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

@nscr
พฤศจิกายน 2563
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