ยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปประเทศ
ประเด็นต้องรู้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธันวาคม 2563
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธันวาคม 2563
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ภาพรวมการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565)
เป้าหมาย
ปี 2565
แนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญ
คือการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

ปูพื้นเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลัก XYZ
การเตรียมความพร้อม
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
• การจาแนกแผนออกเป็น
3 ระดับ
• วิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒนาประเทศ เพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศใช้

ประกาศใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

(2561 - 2580)
เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ

(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

2565

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565

กระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 2565

โครงการสาคัญปี 2565
โครงการสาคัญที่มีความ
เร่งด่วน

แผนงานบูรณาการ

รายงานสรุปผล
มติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563
การดาเนินการ
เห็นชอบโครงการสาคัญ 571 โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
มติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี 2562 มติ ค.ร.ม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
การขั
บ
เคลื
อ
่
นยุ
ท
ธศาสตร์
ช
าติ
วั
นที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบ
(เล่มแรก)
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 มีนาคม 2563 เมษายน 2563

กันยายน 2563 พฤศจิกายน 2563 2564 - 2565

การดาเนินการต่อไป

การดาเนินการที่ผ่านมา
ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ

ประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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หน้าที่และอานาจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีสาระสาคัญดังนี้

“มาตรา 16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอานาจ หน้าที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์”
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

3

ประเด็นนาเสนอ

1.
2.

3.
4.

ธันวาคม 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน

nscr.nesdc.go.th
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ
อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
จัดทาแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน
ม า ต ร า 1 4 2 ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ ต้ อ งความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาต่างๆ
มาตรา 162 คณะรั ฐ มนตรีที่ จ ะเข้ า
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ธันวาคม 2563

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกาหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน …
ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง มติ ครม. เป็ น ต้ น ว่า ให้ ใช้ ชื่ อ แผนว่ า
แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
2. แผนปฏิบัติราชการสาหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สาหรับ
รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...”
สาหรับกรณีแผนที่เป็น issue base
nscr.nesdc.go.th

5

กระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ

Policy
Advocacy

1 ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งอดีต
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต บนหลักฐำนเชิงประจักษ์

2 ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
Policy
Formulation

Policy
Implementation

Policy
Monitor and
Evaluation

ธันวาคม 2563
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ให้สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญและ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ และจัดให้มีกำรมีส่วนร่วม
และรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงยุทธศำสตร์ชำติจำกทุกภำคส่วน
3 จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ที่ มี เ ป้ ำ หมำยและแนวทำงกำรพั ฒ นำสอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ประเด็นกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และควำมเห็นจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
4 จัดทาโครงการและการดาเนินการตำมยุทธศำสตร์ชำติ
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 และประเมิน ผลความส าเร็จ ของ
นโยบาย แผนงำน และโครงกำร เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุง
แผนระดับต่ำง ๆ และโครงกำร ให้สำมำรถส่งผลต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ

6

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

ธันวาคม 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะ
ที่ มี ความบูร ณาการและเชื่อมโยงระหว่ างยุท ธศาสตร์ ช าติด้านที่ เ กี่ย วข้อ ง
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่ มีความซ้าซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

ธันวาคม 2563

เกี่ยวข้องโดยตรง
nscr.nesdc.go.th

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

มีส่วนสนับสนุน
8

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น...

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

ธันวาคม 2563

เป้าหมายรวม

ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด

แผนแม่บทย่อย ……

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

แผนแม่บทย่อย ……

เป้ำหมำยแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำยทุกระยะ 5 ปี

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

nscr.nesdc.go.th

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

23

85

แผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

37

140

เป้าหมายประเด็น

39
ตัวชี้วัด

เป้าหมายย่อย

163

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

2566 2
2570

ธันวาคม 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.nesdb.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
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
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
ธันวาคม 2563

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

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
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
ธันวาคม 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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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
ยุทธศาสตร์ชาติ และ โรคอุบัติใหม่

Ends

ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 – 2580)

Ways

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

แผนแม่บทเฉพาะกิจ

Priority Focus
Areas

(2564 – 2565)

Contingency
Plan

แผนปฏิบัติราชการ

ธันวาคม 2563

ม.11

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

แก้ไขเพิ่มเติม
ตามสถานการณ์ ม.10

COVID-19

Means

ทบทวน
ทุก 5 ปี

โครงการ
เงินกู้ฯ

โครงการ
Flagship
งปม. 64

โครงการ
Flagship
งปม. 65

หมายเหตุ : (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
nscr.nesdc.go.th
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ประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

ในห่วงปี 2561-2565 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติยังคงขับเคลื่อน
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
โครงการสาคัญปี 65

571 ของ 23 แผนแม่บทฯ
250
(มติครม. 29 ก.ย. 63)

โครงการสาคัญ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
(Top Priorities)

1
2
ธันวาคม 2563

แนวทางที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายย่ อ ยที่
เกี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง 140 เป้ า หมายของ 23 ประเด็ น แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการประจาปี
งบประมาณปี 2564

แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues)
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

โครงการเงินกู้ฯ

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
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
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
สาระสาคัญและหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience”

เป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ “คนสามารถยั ง ชี พ อยู่ ไ ด้ มี ง านท า
กลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง
สร้ า ง อา ชี พ แ ละ ก ร ะจ า ย ร าย ไ ด้ สู่ ท้ อ ง ถิ่ น
เศรษฐกิ จ ประเทศฟื้ น ตั ว เข้ า สู่ ภ าวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)”
ธันวาคม 2563
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
สาระส
สาระส
าคัญ
าคัและหลั
ญและหลั
กการของร่
กการของางแผนแม่
(ร่าง) แผนแม่
บทเฉพาะกิ
บทเฉพาะกิ
จภายใต้จฯยุท(ฉบั
ธศาสตร์
บสมบูชราติ
ณ์ฯ) ฉบับสมบูรณ์

ธันวาคม 2563
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
เป้าหมายและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

ธันวาคม 2563
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

1

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
พร้อมรับ (Cope)
ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน

โดยเฉพาะในระดั บ พื้นที่ แ ละ แรงงานนอกระบบ
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
ผู้จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติ ด ตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการมากขึ้ น ในอนาคต
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ที่หลากหลาย

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการ
แข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม รวมทั้ ง บู ร ณการระหว่ า ง
หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น SMEs ลดต้ น ทุ น ในการ
ด าเนิ นธุ ร กิ จ ของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐ รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละภาคหรือกลุ่ม
จั ง หวั ด โดยการพั ฒ นาการรวมกลุ่ ม และเชื่ อ มโยง
ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ (Cluster) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของท้ องถิ่นในการกากับดูแล และยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก
ในภูมิภาคและเมืองรอง
ธันวาคม 2563

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

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง
และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยค านึ ง ถึ ง ฐาน
ทรัพ ยากร ความพร้อ มและศั ก ยภาพของพื้น ที่
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ

nscr.nesdc.go.th
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2

ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป

พร้อมรับ (Cope)
2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์
ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ
2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร
2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ธันวาคม 2563

ปรับตัว (Adapt)

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น

ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การแพทย์เ พื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการให้บ ริก าร
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย โดยเฉพาะในการ เพิ่มความหลากหลายให้ กับ การท่องเที่ ยว โดย
สอบสวนโรคและติ ด ตามกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ เชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ฟื้นฟู ปรั บ รู ป แบบและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ก าร
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น ท่องเที่ยว
สร้ า ง Market Platform ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรและ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัว ของเกษตรกรโดยการสร้ า ง
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ได้โดยตรง
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ทั้ ง ร ะบ บ ใ ห้ มุ่ ง เน้ น ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ม า กกว่ า
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ
ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า
โดยการสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมสาหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
nscr.nesdc.go.th

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้ ง ระบบไปสู่ ย านยนต์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกาลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ช่ว ยเหลื อผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รั บผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
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3 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
ปรับตัว (Adapt)
พร้อมรับ (Cope)
(Transform)

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูป แบบธุร กิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ เปลี่ย น
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
และควบคุมคุณ ภาพศูนย์พัฒนาฝีมื อแรงงาน ให้ สอดคล้ องกับ
บริบทตลาดแรงงาน และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับการ
เรี ย นการสอน และการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ รวมถึ ง
ส่ งเสริ มทั กษะที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะ ทั กษะดิ จิ ทั ล และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่ า งภาครัฐและเอกชนในการปฏิ รูป ระบบการผลิ ต
ก าลั งคนทั้ งการศึ ก ษาและการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให้
เชื่ อ มโ ย งกั น แล ะมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มากขึ้ น ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม

ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ ม
เปราะบาง ที่ ได้ รับผลกระทบ โดยค านึง ถึ งความ
แตกต่ า งของกลุ่ ม เป้ า หมาย พร้ อ มทั้ ง ผลั ก ดั น ให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง
พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุ บั ติ ซ้ า สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบ
หลั กประกั นทางสั งคมที่ รองรั บรู ปแบบการท างานใน
อนาคต

พั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คมให้
เหม าะ ส ม กั บ รู ป แบ บ ตล าดแรงงาน ที่
เปลี่ ย นแปลงไป พร้ อ มทั้ ง มี ก ารบู ร ณาการ
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมี
สุขภาวะที่ดี
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ศึ ก ษาแนวทางด าเนิ น การ ปฏิ รู ป ระบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สั ง คมสู ง วั ย และอยู่ บ นพื้ น ฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ
ธันวาคม 2563

23

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

4

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลสาเร็จ

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง ระบบ เช่ น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศสู่ก ารเป็น ศูนย์ กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล แบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ

นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน

ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อ บั ง คับ และมาตรการต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบท ริเริ่มดาเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้ง
ระบบ พัฒ นาโครงสร้างระบบและมาตรฐานทางภาษี ปรับโครงสร้าง
และวิธี ป ฏิบัติ ราชการให้ มีค วามยืด หยุ่น เพื่อ เพิ่ มประสิทธิภ าพการ
ทางานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็นพื้นฐาน

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม

4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา
ธันวาคม 2563

ส่ งเสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย และนวั ต กรรมใน
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ และยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของภาคเกษตร อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
เป้าหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือในการวิจั ย
และพัฒนา
ส่ งเสริ มการบรรเทาสาธารณภั ย ด้ ว ยการใช้ ฐานข้ อมู ล การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาค ส่งเสริมและพั ฒนาวิส าหกิ จเพื่ อสั งคม ให้ ภาคเอกชนมี
ส่ ว นอื่ น ๆ ในสั ง คม ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู รณาการความ ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
ร่ว มมือระหว่ า งหน่ ว ยงานรัฐในการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บ ท สังคมและสิ่งแวดล้อม
เฉพาะกิจฯ
nscr.nesdc.go.th

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากร

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคี ต่างๆ ในการบริ หารราชการ แก้ ไขปั ญหา และพั ฒนา
ประเทศ
24

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
1

8

กำรพัฒนำสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศทุกรูปแบบ กำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
กำรประชำสัมพันธ์ เสรีภำพของสื่อสำรมวลชน กำรรู้เท่ำทันสื่อ ควำมผิดเกี่ยวกับสื่อ
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

2

9

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

10

กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ กำร
ผลิตและกำรใช้พลังงำนทำงเลือก

11

กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจภำครัฐในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมำตรกำรและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรส่งเสริมภำคประชำชนให้มีบทบำทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

12

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

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดาเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ

3
4

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

5

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

6

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ระบบจัดกำรและกำจัดขยะมูลฝอย
กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรแก้ปัญหำที่ดินอย่ำงเป็นธรรม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ภัยธรรมชำติ
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรวำงผังเมืองและกำรพัฒนำเมือง

7

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

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

13

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

หมายเหตุ (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 โดยมีระยะเวลาจัดทาแผนฯ 2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 63

ธันวาคม 2563
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การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความเป็นมา
ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นการกาหนดกิจกรรม
ขึ้นใหม่และดึงกิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมมากาหนด
เป็นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ (Big Rock) เน้ น เฉพาะกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ต้อ งแก้ ไขเร่ ง ด่ ว น
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ รู ป ไม่ เ ป็ น ภารกิ จ ปกติ ข องหน่ ว ยงาน และ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ธันวาคม 2563

1 กำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีควำมชัดเจน สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
จกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสาคัญ
2 ปรั(BigบกิRock)
/ 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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การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ธันวาคม 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

9 ด้สังาคมน

ธันวาคม 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

9
ด้านสังคม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนทุ กภาคส่ ว นได้ รั บ การจั ด สรรสวั ส ดิ การ และได้ รั บ 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 กองทุนการออมแห่ง ชาติ (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

ธันวาคม 2563
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

ธันวาคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.

3.
4.

ธันวาคม 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน
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สรุปความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ
แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 3

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

Z

end
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

Y

ways

• 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
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (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

โครงการ XXXXXXXXXXXXXX

means

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

ปัญหา #3
โครงการสาคัญจริงไหม

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

ปัญหา #4
การเห็นแผนซึ่งกันและกัน
nscr.nesdc.go.th
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หนังสือครุฑแจ้งหน่วยงานให้ดาเนินการ ตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 และ 29 ก.ย. 63
วัน/เดือน/ปี (ส่งหนังสือ)

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563

l20 กรกฎาคม 2563

การจั ดท าโครงการส าคั ญเพื่ อขั บเคลื่อนการบรรลุ เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่ นเป้าหมาย
ระดับแผนย่อย (จ.3)
• หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์)

การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บท ฯ (จ.1)
• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท ฯ (จ.2)
• หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
ของแผนย่อย ฯ (จ.3)
• หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
โครงการสาคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 1-4

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กันยายน 2563
8 ตุลาคม 2563

การจั ด ท าโครงการส าคั ญ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สมบูรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
29 กันยายน 2563

8 ตุลาคม 2563

การด าเนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี แผนปฏิบัติการด้าน... และการสนับสนุนการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ธันวาคม 2563

หน่วยงานที่มีโครงการสาคัญ

• หน่วยงานระดับกระทรวง
• หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

nscr.nesdc.go.th

ชี้แจงหน่วยงานที่มีโครงการสาคัญ จานวน 571 โครงการ ให้ดาเนินการ
จัดทารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงในระบบ eMENSCR ในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้ทัน
ต่อการจัดทาคาขอของงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565

ชี้ แ จงหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
29 กันยายน 2563 และดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และ
รายปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546
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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 สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

37เป้าหมาย
140 เป้าหมาย
36

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
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่าง
Worksheet 1
ของกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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แผนแม่บทฯ ประเด็น ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ

(11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
ธันวาคม 2563

(15) พลังทางสังคม
nscr.nesdc.go.th

(17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
40

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

ธันวาคม 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)

nscr.nesdc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

41

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

ธันวาคม 2563

หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับเป้าหมาย (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3)

nscr.nesdc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

42

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 สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
ธันวาคม 2563
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายหลังจากที่ทุกหน่วยงานทราบว่ามีภารกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยใด และจะต้องดาเนินการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน
ใดบ้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดในแผนแม่บทฯ
ทุก ๆ ห้วง 5 ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การวิเคราะห์การดาเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย ดังนี้
หน่วยงานจะต้องทราบก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การดาเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดาเนินงาน (ปลายทาง)
ที่มคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้

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

Worksheet 2
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

หน่วยงานจัดทาโครงการสาคัญ/การดาเนินงาน/ภารกิจประจาที่จาเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การดาเนินงาน หรือภารกิจประจาของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้า หมายแผนแม่บ ทย่ อ ยได้อ ย่า งเป็ น รู ป ธรรม โดยหน่ว ยงานจะระบุร ายละเอีย ด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บทย่อย : 10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

100201

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

110101

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

110501

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

150201

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

150201

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ)
แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแม่บทย่อย : 17.1 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุม่
เป้าหมาย

ธันวาคม 2563

170201

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

nscr.nesdc.go.th
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โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Final Value Chain Thailand

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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โครงการสาคัญ
โครงการสาคัญ คืออะไร

โครงการสาคัญ** หมายถึง โครงการที่สามารถ
ส่งผลต่ อการบรรลุ ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายแผนแม่บ ท
ย่อย เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
(XYZ)

โครงการสาคัญ (X) ประจาปีงบประมาณ 2565 สามารถเป็นได้ 2 ประเภท

แผนงาน

โครงการ (X)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม 1 หรือ
กระบวนงาน 1
ธันวาคม 2563

โครงการ (X)

โครงการเพื่อการพัฒนา เป็นไปเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ/หรือมิติกำรพัฒนำอื่น ๆ

โครงการ (X)

โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) เป็น

กิจกรรม 2 หรือ กิจกรรม 3 หรือ กิจกรรม n หรือ
กระบวนงาน 2 กระบวนงาน 3 กระบวนงาน n
nscr.nesdc.go.th

โครงกำรที่ออกแบบเพื่อให้เกิดกำร “รู้รับ ปรับตัว พร้อมเติบโต” กับ
กำรเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ำ งทำงเศรษฐกิ จ สั ง คม ประชำกร
กำรเมือง และสิ่งแวดล้ อมเมื่อเผชิ ญวิกฤตต่ำง ๆ เพื่อไม่ทำให้
สถำนกำรณ์แย่ลงกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
55

ตัวอย่างโครงการสาคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ)
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

Z

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

Y2

110001

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

110101

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น

Final Value Chain

Y1

X
ธันวาคม 2563

V01
องค์ความรู้ครอบครัว
F0102 ชุ ด ควำมรู้ / สื่ อ ส ำหรั บ พั ฒ นำครอบครั ว
ให้มีควำมเข้มแข็ง มีจิตสำนึกควำมเป็นไทย
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมำกขึ้น
โครงกำร Thai Family Platform เพื่อกำรเรียนรู้
สำหรับสตรีและครอบครัว
(กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว)
nscr.nesdc.go.th

V03
การพัฒนาศักยภาพครอบครัว
F0301 กำรเรียนรู้ตำมวงจรชีวิตครอบครัว

โครงกำรพัฒนำศักยภำพครอบครัว
(กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว)
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ตัวอย่างโครงการสาคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ)

Z

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (15) พลังทางสังคม

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

Y2

Final Value Chain

Y1

X
ธันวาคม 2563

150001

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
V01
การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย

F0103

กระบวนกำรมีส่ว นร่วมของคนในชุ มชน/องค์กร
ชุม ชน (ภำคีพั ฒ นำ หน่ว ยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
ในพื้นที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนท้องถิ่น)

ตำมรอยครูภูมิปัญญำล้ำนนำ
เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)
nscr.nesdc.go.th

โครงกำร“กำรพัฒนำศักยภำพ
เพื่อสร้ำงกระบวนกำรทำงำน
ในรูปภำคีเครือข่ำยชุมชน”
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ)

F0104 ภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยเข้ ำ มำมี ส่ ว น ร่ ว ม
ในกำรเสนอแนะต่ อ กำรก ำหนด
นโยบำย กำรวำงแผนทำงเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กร
ภำคประชำสังคมสู่กำรเป็นหุ้นส่วน
ในกำรพัฒนำประเทศ
(กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร)
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ตัวอย่างโครงการสาคัญ (X) ตามหลักการความสัมพันธ์ (XYZ)
ยุทธศาสตร์ชาติ

Z

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

Y2

Final Value Chain

Y1

X
ธันวาคม 2563

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
170001

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มขึ้น

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

V01
นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่
ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบคลุม
ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

V02
กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อน การสร้างหลักประกันทางสังคม

F0101 สวัส ดิกำรเพื่อสร้ำงผลิต ภำพ
(Productive Welfare)

F0203 ระบบช่วยเหลือทำงสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย

โครงกำรสวัสดิกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำ”
(กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร)
nscr.nesdc.go.th

โครงกำรคุ้มครองสวัสดิภำพและ โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและ
จัดบริกำรสวัสดิกำรในบ้ำนพักเด็ก ผลิตภำพแรงงำน(โครงกำรส่งเสริม
และครอบครัว
สวัสดิกำรแรงงำนแบบยืดหยุ่น)
(กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน) (กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน)
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ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ
สารบัญ
01
02
03

04

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1

“

สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียด
ต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเขี ย น
ข้ อ เสนอโครง การที่ ดี โ ด ย มี
คาอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ตัวอย่าง และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาโครงการ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสามารถน าไป
ประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ละเ ป็ น ไ ปใ น
แนวทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง เพื่ อ ให้
หน่วยงานมีข้อมูลที่สอดคล้องกับการ
น าโครงการเข้ า สู่ ร ะบบ eMENSCR
ตาม M1-M5 ต่อไปได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์

ดาวน์โหลดข้อเสนอฯ
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ร่างโครงการ : ในการจัดทาร่างโครงการจาเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยหนึ่งด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ (ถ้ามี)

ชื่อโครงการของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ความเกี่ยวข้องของโครงการกับเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

นายรักชาติ ยิ่งชีพ

หมายเหตุ :

 สานักงานฯ จะพิจารณาจากรายละเอียดของโครงการ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/
กิจกรรม) ว่ามีลักษณะเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพื่อดาเนินการตามภารกิจปกติ
และจัดตั้งกองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการต่าง ๆ หรือไม่

ชื่อผู้ประสานงานหลักของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การเสนอโครงการจะต้องเป็นโครงการใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายฯอย่างชัดเจน หรือเป็นสิ่งที่เคยดาเนินการมาแล้วและส่งผลต่อเป้าหมายฯ โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ โดยต้องไม่เป็นภารกิจปกติ
ที่มีความซ้าซ้อน และไม่เป็นไปเพื่อจัดตั้ง กองทุนฯ หน่วยงาน คณะกรรมการต่าง ๆ รวมถึงจะต้องไม่เป็นไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุ ง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ
ยกเว้น การจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

60

ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ส่วนที่ 1 : ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ชื่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่สอดคล้องกับโครงการ

ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ 2 คือ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ข้อ 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และข้อย่อย 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ความสอดคล้องของโครงการ
กับประเด็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นาโครงการ
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ส่วนที่ 1 : ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ชื่อประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับโครงการ
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y2)

ความสอดคล้องของโครงการ
กับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายระดับประเด็น (130001) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขนึ้ และมีความเป็นอยูท่ ี่ดีขนึ้
แผนย่อยข้อ 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
(130301) มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ความสอดคล้องของโครงการ
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

หมายเหตุ :

ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อยได้มากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกล่าวได้ตอนที่นาโครงการ
เข้าระบบ eMENSCR และระบบจะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

V01 ระบบสุขภาพ
F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น

ชื่อองค์ประกอบที่สอดคล้องของห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Value Chains)
ชื่อปัจจัยที่สอดคล้องกับโครงการ
ในการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย

ดาวน์โหลด Value Chains
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ส่วนที่ 2 : สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)

1) หลักการและเหตุผล

 สานักงานฯ จะพิจารณาจากหลักการและเหตุผลของโครงการว่ามีการนา
ข้อมูลเชิงวิชาการ/งานวิจัย/ข้อมูลทางสถิติ มาใช้ในการอ้างอิง เพื่อทาให้
โครงการที่เสนอมีความน่าเชื่อถือต่อการส่งผลให้เป้าหมายบรรลุได้จริงหรือไม่
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
2. อธิบายสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลตัวเลข สถิติ
3. อธิบายว่าจะทาอะไรและสิ่งที่ทาส่งผลอย่างไรต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผล
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ส่วนที่ 2 : สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)

2) วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
2. เพื่อให้ประชากรเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด (แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์
ได้มากกว่า 1 ข้อ) และจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย

 สานักงานฯ จะพิจารณาว่าโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ
สามารถวัดและประเมินผลได้

 สานักงานฯ จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการว่ามีความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยได้จริงหรือไม่อย่างไร
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ส่วนที่ 2 : สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X)

3) เป้าหมาย
สิ่งที่จะได้จากการดาเนินโครงการโดยตรง

วัคซีน

เป้าหมายที่ได้จากเป้าหมายเชิงผลผลิตอีกทอดหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค
ผลที่คาดว่าจะเกิดจากเป้าหมายเชิงผลผลิตและเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ โดยคิดคานวณจาก
การดาเนินงานในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายว่ามีระยะห่างเท่าไหร่จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทางบประมาณและพิจารณา
มิให้โครงการมีความซ้าซ้อนกัน (โดยใช้ข้อมูลจากรายงานประจาปีตามลิงก์ด้านล่าง)
http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากโครงการสิ้นสุดลง

สิ่งที่เป็นตัววัดความสาเร็จของโครงการว่าประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพียงใด
ระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทาเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุด้วยว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาที่ดาเนินโครงการ เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และสิ้นสุดลงเมื่อไร

หมายเหตุ : การกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ธันวาคม 2563
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**ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการปิดช่องว่าง
ของเป้าหมาย ถือเป็นส่วนสาคัญที่จะใช้ประกอบการ
พิจารณาการจัดลาดับความสาคัญของโครงการประจา
ปี 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
66

ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ส่วนที่ 3 :

กิจกรรมและงบประมาณ

กิจกรรม
ระบุกิจกรรมขั้นตอนการดาเนินงานให้ชัดเจน

 สานักงานฯ จะพิจารณาจากงบประมาณในการดาเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าหรือไม่
โดยนาโครงการที่ผ่านมาที่ลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ประกอบในการพิจารณา

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการให้มีความเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์ที่จะได้รับโดยเทียบกับกิจกรรม
การดาเนินการที่ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มาใช้ประกอบในการพิจารณา

ประมาณการงบประมาณ

 สานักงานฯ จะพิจารณาจากแผนงาน/กิจกรรมของโครงการว่ามีการระบุแผนงาน/กิจกรรม/การดาเนินการไว้อย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือไม่ และมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการได้ตามที่ระบุไว้
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างการเขียนโครงการสาคัญที่ดี
ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ

ส่วนที่ 4 :
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

01

02
02

03

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง

แนวทาง

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง

แนวทาง

04

05

06

 นาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา ใส่ลงตารางเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ธันวาคม 2563
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ตัวอย่าง

การตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการ
ตารางแสดงถึงความสอดคล้องของรายละเอียดโครงการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรค
โควิด-19 เมื่อใส่ข้อมูลลงในตารางครบทุกช่องจะทาให้เห็นความสอดคล้องและแนวทางการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึน้

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

1. โครงการ
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
รองรับการ
ระบาดของ
โรคโควิด-19

1) เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่
รองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19ในด้าน
การติดตามเฝ้าระวังและพัฒนา
นวั ต กรรมด้า นการแพทย์ และ
สาธารณสุข
2) เพื่ อให้ เกิ ดข้ อเสนอแนะใน
เชิ ง มาตรการและแผนการ
รับมือสาหรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ได้ ข องประเทศไทยใน
อนาคต เช่น สถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรคCOVID-19

1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการ
แพร่ระบาดของโรคโรควิด-19
ในประเทศไทยสาหรับการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาในอนาคต
เช่น การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
2) นวั ต กรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น ชุดตรวจ
วินิจฉัยที่แม่นยา รวดเร็ว และ
วิ ธี ก ารรั ก ษา แบบใหม่ การ
พัฒนายาและวัคซีน 3) ข้อแนะ
ในเชิงมาตรการ และแผนการ
รับ มื อกั บ สถานการณ์ โรคอุบั ติ
ใหม่

ประชาชน
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนนา
ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 50

บุคลากรทาง
การแพทย์
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน

03

 พิจารณาจากรายละเอียดของโครงการในภาพรวมว่ามีความซ้าซ้อน
กับโครงการที่หน่วยงานเคยดาเนินการที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง

แนวทาง

ประเทศมี ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19และนวัตกรรม
ทางการแพทย์ และเครื่องมื อทางการ
แพทย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถ
ผลิตใช้ได้เองภายในประเทศ พร้อมทั้ง
สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรควิด-19และโรคอุบัติใหม่
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยการส่ งเสริมการวิ จั ย พั ฒ นาและประยุ ก ต์ใ ช้
นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัย
เรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ ) การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชน
ไทย มี ทัก ษะความรู้ และเป็ นก าลั งในการพัฒ นา
ประเทศ โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ อาทิ
โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝัง
ความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน
การพั ฒ นาทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากร
ทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน
การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ ระบบบริ ก าร
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา

05

 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการในภาพรวมกับปัจจัย
ที่เลือกมาว่ามีความสอดคล้องกันบนหลักวิชาการหรือไม่ และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้จริง
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 สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
ธันวาคม 2563
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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
ธันวาคม 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

ธันวาคม 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
72

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ XYZ (หน่วยงานภาครัฐ)

ผลรวมคะแนนที่ได้จาก
หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์
XYZ ของโครงการ

ธันวาคม 2563
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ผลการขับเคลื่อน การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สศช.

310 หน่วยงาน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่
ไม่มีหน่วยงานใดเลือกความ
เกี่ยวข้องทั้งหลักและสนับสนุน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มี
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้อง
หลัก (เลือกเฉพาะความ
เกี่ยวข้องสนับสนุน)

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

ธันวาคม 2563
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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

ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563 มีมติเห็นชอบโครงการสาคัญ
จานวน 571 โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
74

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 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

ธันวาคม 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
ตัวอย่าง โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู้สาหรับสตรีและครอบครัว
(กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว)

โครงการสาคัญรองรับ
การพัฒนาประเทศ
โครงการสาคัญตามแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
ประเทศ (กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร)
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม (กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ)

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและ
ครอบครัว (กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว)
โครงการ “พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม” (สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)

ธันวาคม 2563
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การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และมอบหมายให้ สศช. และสงป. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสาคัญ ดังนี้

1

โครงการ
สาคัญฯ
571

สานักงบประมาณ

สานักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการสาคัญจัดทา
รายละเอียดโครงการสาคัญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยใช้ ข้ อ มู ล ตั้ ง ต้ น จากระบบติ ดตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อไป

2
169 หน่วยงาน

รายละเอียด
โครงการสาคัญฯ
571

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
ธันวาคม 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 สงป.
ให้แล้วเสร็จสาหรับใช้ในการจัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ต่อไป
ธันวาคม 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการดาเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

Z

23

37

แผนแม่บทฯ

เป้าหมายประเด็น

85

140

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายย่อย

Y2

Y1

X
ธันวาคม 2563
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X

X

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

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

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

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

eMENSCR
แผนระดับ 3
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช่งบประมาณ
หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)”
ธันวาคม 2563
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เพื่อใช้ประกอบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
80

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60

แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา

แผนระดับที่ 2 :
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ แผนความมั่นคง

การถ่ายทอดระดับของแผนทั้ง 3 ระดับอย่างเป็นรูปธรรม

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

การถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 แผนปฏิบัติการด้าน...
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ความจาเป็นของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…

ถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติการด้าน...

แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี และรายปี

เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue based) ที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ที่จัดทาขึ้น
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ การด้ าน... หน่ วยงานจะต้ องมี เหตุ จ าเป็ นในการจั ดท าแผนฯ
ดังกล่าว

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

81

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

1.

หลักการการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน…

ยึ ด หลั ก การตามมติ
ครม. 4 ธ.ค. 60 และ
วันที่ 3 ธ.ค. 62

ก าหนดให้ มี แ ผน 3 ระดั บ ทั้ ง นี้ ทุ ก แผนอื่ น ใดที่ จั ด ท าโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ
นอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น . . .
เ ป็ น แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
เชิงประเด็น (issue based)

ไม่ใช่การดาเนินการที่มลี ักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่ า 1 กระทรวงหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ หน่ ว ยงานขึ้ น ตรงต่ อ
/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (action plan)
ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่สานักงานฯ
กาหนด ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจาเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน…
เพื่อไม่ให้มีจานวนแผนที่มากเกินความจาเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น

ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งมี
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ระยะ 5 ปีและรายปี

เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

2.

ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

กรณีมีกฎหมายกาหนดให้จัดทา
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดาเนินการจัดทาแผนตามกฎหมาย และเสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สุดท้าย
แผนก่อนการประกาศใช้

กรณี ไ ม่ มี ก ฎหมาย
กาหนดให้จัดทาแผน
กรณีที่เป็นการดาเนินการ
จัดทาแผนผ่านกลไก
ทางบริหาร
อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการระดับชาติ

ให้หน่วยงานพิจารณาความจาเป็น หากพบว่ายังมีความจาเป็นต้องจัดทา ให้ดาเนินการ ดังนี้ (1) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดทาและนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้หน่วยงานจัดทาแผนตามกฎหมาย เสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนแนวทางการเสนอ
แผนระดับ 3 โดยให้ผลการพิจารณาของสานักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสมในการนาเสนอแผนต่อไป
หรือ (2) หน่วยงานประสงค์ที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานจัดส่งแผนให้สานักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR เพื่อสานักงานฯ
จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการทบทวนความจาเป็นของการมีแผนฯ
หากยังมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนฯ ให้ดาเนินการ
จั ด ท าแผน โดยมี ส าระส าคั ญ ของแผนตามที่
ส านั ก งานฯ ก าหนด และเมื่ อ แผนได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอานาจ
ในการอนุ มั ติ แ ผนแล้ ว ให้ น าเข้ า แผนในระบบ
eMENSCR แล้ว ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน

หากจ าเป็ น ต้ อ งจัด ท าและน าเสนอแผนต่ อ ครม.
เพื่อพิจารณา ให้ดาเนินการตามกรณีที่ มีกฎหมาย
กาหนดให้ จัด ท าและเสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณา
แผนก่อนการประกาศใช้ หรือ กรณีที่ไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้ จัด ท าแผน แต่ ห น่ ว ยงานประสงค์ ที่ จ ะ
จัดทาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

การด าเนิ น การตามภารกิ จ ปกติ ข อง
หน่ ว ยงาน ให้ น าไปบรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงาน ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.
2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน...
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

3.

สาระสาคัญของแผนแผนปฏิบัติการด้าน…

เนื้อหา
ของแผน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ของแผน

ชื่อ
ของแผน
ธันวาคม 2563

ให้หน่วยงานดาเนินการจั ดทาแผน
โดยมี ส าระส าคั ญ ตามหลั ก เกณฑ์
การจัดทาที่สานักงานฯ กาหนด
สามารถมี ก รอบระยะเวลาของแผนฯ
ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะประเด็ น พั ฒ นาได้
แต่ต้ องมีช่ วงเวลาของการดาเนินการที่
เป็ น รู ป ธรรม ต้ อ งมี ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์
ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ
ที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ
ที่กาหนดเป็นห้วงละ 5 ปี

แผนปฏิ บั ติ การทุ ก แผน หากไม่ มี
บทบั ญญั ติ ของกฎหมายก าหนดชื่ อไว้
อย่ า งชั ด เจน ต้ อ งก าหนดชื่ อ แผนฯ
ว่า “แผนปฏิ บั ติ การด้ าน ... ระยะที่ ...
(พ.ศ. ....-....)”

4.

กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้

ทุกหน่ วยงานน าเข้ า
แผนปฏิบัติการด้าน...
ที่ประกาศใช้ แล้ วใน
ระบบ eMENSCR

ร ว ม ไ ป ถึ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการราย 5 ปี และรายปี
รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
รายปี

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ด้าน… ให้สอดคล้อง
กั บ แผนระดั บ ที่ 1
และ/หรือแผนระดับ
ที่ 2

ในกรณีที่สถานการณ์ของ
โลกหรื อสถานการณ์ ของ
ประเทศเปลี่ ย นแปลงไป
และจ าเป็ นต้ องมี การ
ปรับปรุงหรื อทบทวนแผน
ระดั บที่ 1 และ/หรื อแผน
ระดับที่ 2

5.

การขอยกเว้น
การเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…

กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอ
แผนปฏิบัติการด้าน… ตามกระบวนการ
เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี
ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่
4 ธั น วาคม 2560 ไปยั ง ส านั ก งาน
เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ข อ ใ ห้
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
แจ้ ง ส่ ง แผนดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งานฯ
พิจารณากลั่น กรองความเหมาะสมต่ อ
การยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
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แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ของสายงาน

ธันวาคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.

3.
4.

ธันวาคม 2563

แผนสามระดับ
การจัดทาโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตามและประเมินผล
หน้าที่ของหน่วยงาน

nscr.nesdc.go.th
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หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการทางาน
ธันวาคม 2563

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

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ
หน่วยงานของรัฐรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ
เข้ำสู่ระบบ eMENSCR

หน่ว ยงานของรัฐ 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 และสถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ
ธันวาคม 2563

แสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR
ฐานข้อมูลต่างๆ

ระบบ eMENSCR

Data Analysis

ฯลฯ

Data Preparation
Data Integration

ผลการดาเนินงาน
จากส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

Visualization
ธันวาคม 2563

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา

สศช.
NECTEC

สศช.

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

สศช.

ประชาชน

หน่วยงานในระดับนโยบาย

NECTEC

nscr.nesdc.go.th
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โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล

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

M1
ความเชื่อมโยง
ระดับแผน
เป้าหมาย

M2

ข้อมูลทั่วไป

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

ธันวาคม 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
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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
ธันวาคม 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
/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
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M2

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

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ข้อมูลทั่วไป
M3
1.
2.
3.

รายละเอียดโครงการ

กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏ
ระบุพื้นที่ดาเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นโครงการเชิงพื้นที่) โดยการค้นหาพื้นที่ในช่อง “ค้นหา”
กรอกข้อมูลในกรณีที่ดาเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นที่ หรือต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่

กิจกรรมภายใต้โครงการ
M5

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)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ธันวาคม 2563

กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานเป็นผู้ขอรับ
จัดสรร
กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่าน
หน่วยงานอื่นและระบุชื่อหน่วยงานนั้น
กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงานเองตาม
วงเงินโครงการ
กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ตามวงเงินโครงการ
กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น
กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในราย
ไตรมาส
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M6

การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ธันวาคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล

การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินการ

“Accountability”

ธันวาคม 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

ธันวาคม 2563
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M7

ลาดับการอนุมัติข้อมูล (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

อธิบดีหรือเทียบเท่า
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง)

รองปลัดกระทรวง
ที่ได้รับมอบหมาย
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)

ปลัดกระทรวง
(อนุมัติข้อมูลจากรองปลัดกระทรวง)

eMENSCR

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง

หัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัด

ส่งข้อมูล

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

หัวหน้า
สานักงานจังหวัด

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือกเส้นทาง
เอกสาร)

ผอ. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (OSM)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ)

สศช.
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน)

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

Accountability

ธันวาคม 2563
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เมนูแสดงการรายงานสรุปข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
สามารถเข้าถึงได้ตามลิง้ ค์ https://emenscr.nesdc.go.th/contents.html โดยใช้ username และ password ของหน่วยงาน

ธันวาคม 2563
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สรุปจานวนโครงการที่นาเข้าในระบบ eMENSCR ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ธันวาคม 2563
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การรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส

การใช้ประโยชน์ eMENSCR

การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

ธันวาคม 2563
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การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

ธันวาคม 2563
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การติดตาม/ตรวจสอบระดับโครงการ

ธันวาคม 2563
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การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท
ตัวอย่าง การแสดงผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท ประเด็น พลังทางสังคม

ธันวาคม 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
ธันวาคม 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
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562

ธันวาคม 2563
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ประเด็นนาเสนอ

1.
2.

3.
4.

ธันวาคม 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

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

2.

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 ยบ เ กี่ ยวกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้ อ เสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก
และสอง)

3.
ธันวาคม 2563

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

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
ธันวาคม 2563

การออกแบบนโยบายและแนวทางการพัฒนา
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
nscr.nesdc.go.th
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eMENSCR
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2580
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ธันวาคม 2563
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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
ธันวาคม 2563
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