
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 



ประเด็นน ำเสนอ  

 ยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี และระดบัของแผน 

 แนวคิดในกำรจดัท ำโครงกำร 

 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ  

 แนวคิดกำรเช่ือมโยงระบบกบัระบบ e-plan 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  

นโยบายและ 
แผนระดบัชาติว่าดว้ยความ

ม่ันคงแห่งชาติ หมายเหตุ: 1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติก าหนดการตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ช่ือว่า 
 “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย
 ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช
 กฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... 
 หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  

  2. แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อ
 หน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...”เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้
 ช่ืออ่ืน และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” ส าหรับกรณีแผนที่เป็น issue base 
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   กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร ์
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน 
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มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ต้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าท่ีและอ านาจ
ติดตาม เสนอแนะ เร่ งรัดการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
มาตรา 275 ให้มีด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี 

มาตรา 8 ให้คณะกรรมการจัดให้  ประชาชน 
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็นเมื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จเบื้องต้น 
เพื่อแก้ไขปรับปรุง 

พ.ร.บ. จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ.2560  

มาตรา 11 คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ี
สถานการณ์โลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลง 

มาตรา 28  ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่างๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ผลการรับฟังความคิดเห็น 

มาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
(1) วิสัยทัศน์พัฒนาประเทศ (2) เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศระยะยาว ก าหนดระยะเวลา และตัวชี้วัด  
(3) ยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆ  

มาตรา 16 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ขึ้นเพ่ือพิจารณาจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ 



nscr.nesdc.go.th 5 

ภายในประเทศ 

ภายนอกประเทศ 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัย
ท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ดี 

ความเหลื่อมล  าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ

เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์  

กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจย้าย 
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ราคาน  ามันมีความ 
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร 
ของโลก  

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของโลก 

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ น 

ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 

ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



nscr.nesdc.go.th 7 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
ทั้งน้ี ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง 
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 
1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจทิัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
12. การพัฒนาการเรยีนรู ้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
23. การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน 
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

2561  
-  

2565 - GDP การท่องเที่ยวตอ่ GDP เพิ่มขึ นรวม เป็นร้อยละ 22 
- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ น GDP ของ SME ต่อ GDP  
รวม เป็นร้อยละ 45 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ นดชันีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ น  
รวม เป็นร้อยละ 25 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึ น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็น
ร้อยละ 50 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.82 คะแนน 

-   GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ น  
รวม เป็นร้อยละ 28 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
มากขึ น GDP ของ SME ต่อ GDP รวม  
เป็นร้อยละ 55 

-   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น 
 ดัชนีการพัฒนาคน 0.85 คะแนน 

2566  
-  

2570 

2570  
-  

2575 

- GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ น  
รวม เป็นร้อยละ 30 

- ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ น 
GDP ของ SME ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ น 
ดัชนีการพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน 

2576  
-  

2580 

1 

2 

3 

4 
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพัฒนา 



nscr.nesdc.go.th 17 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี ตัวชี วัด 

แนวทางการพัฒนา AAA 1 
แนวทางการพัฒนา AAA 2 
แนวทางการพัฒนา AAA X 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ป ี

แนวทางการพัฒนา BBB 1 
แนวทางการพัฒนา BBB 2 
แนวทางการพัฒนา BBB X 

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

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี 

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

39 
ตัวชี วัดแผนแม่บทฯ ตัวชี วัดแผนย่อย 

163 
140 37 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนย่อย 

แผนย่อย AA  แผนย่อย BB  แผนย่อย …… 

ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 



 
พระราชบัญญัต ิ

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  

“การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019” เป็นโรคอุบัติใหม่ที่
คาดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  

ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการประเมินสถานการณ์และวิเคราะหผ์ลกระทบของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในมิติต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ นกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้
เกิดการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ความจ าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท 

ตามมาตรา 10 วรรค 4  
การพิจารณาทบทวนความจ าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
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การพิจารณาทบทวนปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน กิจการต ารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเช่ือถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม  

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภาษีอากร สหกรณ์ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองท่ีดินและการแก้ปัญหาท่ีดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

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

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์แห่งชาติการ
ต่างประเทศ 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอ านาจ การปกครองท้องถ่ิน 

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

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ 

การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคม ความเป็นธรรมในสังคม  
การคุ้มครองผู้บริโภค เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
การส่งเสริมสถาบันครอบครัว การรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ 

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลงังานทางเลือก 
 

การตรวจสอบการใช้อ านาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม 

กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา หลักสูตร ต ารา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา  
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  
การสอนแบบสื่อทางไกล 

การน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การน ามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานท า 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการท่ีดี  
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย 
ในการด ารงชีวิต 
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มติคณะรัฐมนตรี 5 พฤษภาคม 2563  
เห็นชอบเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 
1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป และให้
คณะกรรมการปฏิรูปด าเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
กรรมการปฏิรูปเพ่ิมเติม  

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2563  
เห็นชอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ  
13 ด้าน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  
เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั งที่ 1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุง 
แผนการปฏิรูปประเทศ และให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน 90 วัน นับตั งแต่วันที่แต่งตั ง 
กรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม 

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2563  
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
13 ด้าน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

เห็นชอบการแต่งตั งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

30 วัน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

คณะกรรมการยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 
17 ส.ค. 63 

ตุลาคม 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ที่ประชุมร่วมประธาน 
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 

คณะรัฐมนตรี 
แต่งตั ง 

คณะกรรมการปฏิรูป
เพ่ิมเติม 

30 มิ.ย. 63 45 วัน 

ธันวาคม 

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

15 ก.ค. 63 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

ความเป็นมา 

วาระที่ 3.1 

ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 



ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม

ล  าในสังคม 

การเสริมสร้างและ
พัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    

6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แผนระดบัที่ 2 : แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 และความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2565 



ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
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ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี 

ไม่ต้องน าเข้า ครม. 

• มี กม.ให้น าเข้า ครม. 
• ไม่มี กม. แต่มีความจ าเป็นต้อง

น าเข้า ครม. พิจารณา 
• ไม่มีความจ าเป็นต้องน าเข้า 

ครม. พิจารณา 

หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การ
มหาชนหรือองค์กรอื่นๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)”  

แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานทั งระดับกระทรวง 
และระดับกรม จะน าเข้าสู่ 
 
 
 
เพ่ือใช้ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อไป 

eMENSCR 
แผนระดับ 3 
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แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนระดับ 3 

ความเชื่อมโยงของระดับแผนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 



nscr.nesdc.go.th 26 

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ 30 พ.ย. 2561 ให้ ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. รับแผนแม่บทฯ ไปเป็นกรอบให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ปรับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
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ประเด็นน ำเสนอ  

 ยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี และระดบัของแผน 

 แนวคิดในกำรจดัท ำโครงกำร 

 ระบบติดตำมและประเมินแห่งชำติ  

 แนวคิดกำรเช่ือมโยงระบบกบัระบบ e-plan 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น .... 

แผนย่อย... 

เป้าหมาย (Y2)* 

เป้าหมาย (Y1)* 

ตัวชี วัด (Y2)* 

ตัวชี วัด (Y1)* 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี*  Y2 

Y1 ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี* 
แนวทางการพัฒนา AAA n 

ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ   

ตัวชี วัด* 
คือ สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ *ถูกก าหนดไว้แล้ว 

เป้าหมาย* 
คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 

ค่าเป้าหมาย* 
คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ  
ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 

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

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี 

แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้าม)ี 

Z 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

| ปี 2561-2565 | ปี 2566-2570 
| ปี 2571-2575 | ปี 2576-2580 

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะต้องตอบ
เป้าหมายอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แผน 
ความม่ันคงฯ 

X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

แผนระดับท่ี 3 

(ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60) 
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โครงการ... X 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนย่อย 

ผลลัพธ ์

Z 

Y1 

Y2 

แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปประเด็น 

การจัดท าโครงการ 
(x) ต้องพิจารณา 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที่ 3 

และปัจจัยอื่นๆ เช่น ความ
จ าเป็น,ทรัพยากร ฯลฯ 

นโยบายรัฐบาล 

โดยมุ่งในการขับเคลื่อน
เพื่อเติมเต็ม Gap   

แนวทางการพัฒนา Y1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ Z  
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เป้าหมาย (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ น 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...” 

ตัวชี วัด: 
อัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ฯ 

ตัวชี วัด: 
ความสามารถใน
การแข่งขนัของ
ประเทศ  

ตัวชี วัด:  
ขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน.. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทฯ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์:  
แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

เป้าหมาย: ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ น 
ผลลัพธ์: เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  

ค่าเป้าหมาย:  
รายได้ชุมชนขยายตัว xx 

แผนแม่บท ประเด็น 
การท่องเที่ยว 

แผนย่อย 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมาย: 
ปี 61-65  

ขยายตัวร้อยละ 10  

ค่าเป้าหมาย: 
ปี 61-65 
80:20 

ตัวอย่าง ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

Y2 

Y1 

Z 

X โครงการเช่ือมโยง 
การท่องเที่ยว 
ตลาดชุมชน 

กิจกรรม 1 พัฒนาผู้ค้า  
กิจกรรม 2 ส่งเสริมการตลาด 
กิจกรรม 3 จัดโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว 
กิจกรรม 4 ประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการพัฒนา: เป้าหมาย:  
รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ฯ เพิ่มขึ น 

เป้าหมาย:  
รายได้จากการท่องเท่ียว 
ของเมืองรองเพิ่มขึ น  

ตัวชี วัด: 
อัตราส่วนรายได้จาก
การท่องเที่ยวของ
เมืองหลักและเมือง
รอง 
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ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 



ประเด็นน ำเสนอ  

 ยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี และระดบัของแผน 

 แนวคิดในกำรจดัท ำโครงกำร 

 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ  

 แนวคิดกำรเช่ือมโยงระบบกบัระบบ e-plan 
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 หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ (พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ 60) 

 

   หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) 

1. 

      หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) 
 

4. 

2.     ให้ ความร่ วมมื อสศช .  ในฐานะ เลขานุ การฯ  ในการ
ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการตาม พ .ร.บ.การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 2560 (มาตรา 22 (3)) 

      ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อ
ส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตรา 24) 

3. 

ด าเนินการแก้ไขกรณีความปรากฎว่าการด าเนินการใดของ
หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท 
(มาตรา 26) 

5. 
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 หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 2560  
 

    ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา 6 วรรค
สอง) 

1. 

      ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษา
แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และ
สอง) 

2. 

3.     รายงานผลการติดตามการดําเนินการภายในระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสํานักงาน
เลขานุการฯ กําหนด (มาตรา25 วรรคแรก) 

      กรณีการดําเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือให้คําปรึกษาเพื่อ
แก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และดําเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้ว
รายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา6 (2)) 

4. 
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ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

1. บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One 
Report) 

2. เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั งแต่ระดับพื นที่ จนระดับนโยบาย  
3. เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ นโยบาย (ทุกขั นตอน policy cycle)  
4. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเปน็บรูณาการ 
5. ลดขั นตอนระหว่างหน่วยงาน 
6. ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital Government  
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ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

ฐานข้อมูลอื่น 
 หน่ วย ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบ  
1.ระยะเวลา ที่ส านักงานก าหนด 

2.กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่
สามารถด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ให้ชี้แจงเหตุผลให้
ส านักงานทราบ และร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการรายงาน
รูปแบบอ่ืนโดยเร็ว  

นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กร 
อิสระ 

องค์กร 
อัยการ 

คณะ 
รัฐมนตรี 

คกก. 
ปฏิรูป 

คกก. 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

M3 M2 M4 M6 M1 M5 M7 
ความ

เชื่อมโยง
กับแผนใน

ระดับ
ต่างๆ 

รายละเอียด
แผนงาน/
โครงการ/

การ
ด าเนินการ 

แนว
ทางการ

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอ 

การอนุมัติ
ตามล าดับ
การบังคับ

บัญชา 

ข้อมูล
ทั่วไป 

การประเมินและ
รายงานผล 
• สรุปรายงานประจ าปี 
• รายงานความคืบหน้า 

ปฏิรูปฯ รายไตรมาส 
 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ต า ม
แนวทาง ระยะเวลา 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดท่ี 
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
ก าหนด 

เพิ่ม
รายการอื่น 
 

ต้องการ
ข้อมูลพื้นที ่

ประชาชนแสดงความเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

น าเข้าข้อมูลแผน 
/โครงการ (X) 

 หลักการ  ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 

เรียกดูข้อมูล 
ได้ตลอดเวลา (Y) 

หน่วย 
งาน 

รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบ 
1. ระยะเวลา (ส านักงานฯ ก าหนด) ระยะเวลาในการรายงานผลภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส 

2. การรายงาน (ส านักงานฯ ก าหนด) อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดแผนงานโครงการ /ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ /ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะแก้ไข 

3. กรณีที่ไม่รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ครบถ้วน ส านักงานฯ แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าองค์กรใน

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว  

eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

4 

5/1 เชื่อมโยง 9 

10 

7 

8 
5/2 

6 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) 

ระเบียบติดตามฯ 
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ส่วนกลาง : ระดับกรมหรือเทียบเท่า  
ส่วนภูมิภาค : จังหวัดหรือเทียบเท่า  

Key in ข้อมูลโครงการ เช่น โครงการตอบ
ยุทธศาสตร์ใด ปฏิรูปด้านใด  

     อนุมัติ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลโครงการท่ีหน่วยงานกรอก 

M7 

แจ้งเตือนคณะท างานฯ เม่ือมี
หน่วยงาน Key in ข้อมูล 

ระบบเก็บข้อมูล 

ระบบประมวลผล 

NECTEC 

ระบบประมวลเนื อหารายงานท่ี
สอดคล้องแต่ละฝ่าย 

ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูล เพ่ือ
จัดท ารายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบกรองแจ้งเตือน
หน่วยงาน เม่ือมีการ

ตรวจสอบจากประชาชน 

เช่ือมโยงฐานข้อมูลส านักงบประมาณ ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง (GFMIS) และอื่นๆ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชน 

ฐานข้อมูลอ่ืน 

สศช. 

รายงาน 

รายงานท่ีเกี่ยวข้อง  

     คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
     คกก.จัดท าฯ คกก.ปฏิรูป 

แจ้งข้อมูลการ
ติดตาม 

1. 

3. 

2 

5.1 

5.2 

รายงานความคืบหน้าต่อประชาชน ผ่าน website 

6. 

7. 

4 

นายกฯ คณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนฯ คณะกรรมาธิการ 
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ 
หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 

ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 
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ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

ระดับแผน  
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
- โครงการ 
- การด าเนินงาน 

แผนการ 
ด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ 

ด าเนินงาน 

M1 

- ชื่อโครงการ /การด าเนินงาน 
- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ) 
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง) 
- สถานะการด าเนินโครงการ 

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป  
แผนแม่บท แผนความมั่นคง etc.) 

- แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาล 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย เชิงผลผลิตและผลลัพธ์ 
- ตัวชี วัด 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

- วงเงินงบประมาณ  
(วงเงินงบประมาณทั งหมด 
และแหล่งเงิน) 

- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 

- การด าเนินงานรายไตรมาส 
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน) 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอแนะ 

 ผู้อนุมัติ 

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ  
(ระบุรายไตรมาส) 

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล 

ผู้อนุมัติ 
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“Accountability” 

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ 



การก าหนดช่วงเวลาตามระเบียบติดตามและประเมินผลฯ 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัตติามระเบียบฯ 

น าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/
การด าเนินงาน (M1-M5) ภายใน ไตรมาสที่ 
1 ของปีงบประมาณ หากเป็นโครงการที่
เร่ิมต้นในไตรมาสอื่น ให้น าเข้าข้อมูลภายใน 
30 วัน หลังสิ นไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินการ เป็นรายไตร
มาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ นภายใน 30 
วัน หลังสิ นไตรมาส 

Upload แผนระดับ 3 และกรอกข้อมูล
ตาม template ได้ตลอดเวลา หลังจาก
แผนได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ โดย
มอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกอง
ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าข้อมูล โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติตามล าดับ (M7) 

1 

2 

3 

4 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับระบบฯ เพ่ือให้ระบบฯมี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  



ประเด็นน ำเสนอ  

 ยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี และระดบัของแผน 

 แนวคิดในกำรจดัท ำโครงกำร 

 ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ  

 แนวคิดกำรเช่ือมโยงระบบกบัระบบ e-plan 
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ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล  

4. องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
             (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

76  แห่ง 

5,329  แห่ง 

2  แห่ง 

รวมทั งสิ น  7,852   แห่ง 

2. เทศบาล 
เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล 

2,445  แห่ง 

2,234  แห่ง 
181  แห่ง 
30  แห่ง 
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ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (ตามระเบียบติดตามฯ) ระหว่าง ระบบ eMENSCR กับ ระบบ e-Plan 

eMENSCR 

e-Plan 

ข้อมูลทั่วไป 
ความเชื่อมโยง 

กับแผน 3 
ระดับ 

รายละเอียด 

โครงการ 

การด าเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ผลการ 
ด าเนินงาน 

M1 

การอนุมัติ 
ข้อมูล* 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

บันทึก 
แผนงานด้าน 

บันทึก 
กิจกรรม 

อนุมัติแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายงาน 
การด าเนิน
โครงการ 

ติดตาม 
การด าเนิน
โครงการ 

ระบบ e-Plan พัฒนารูปแบบการ
เชื่อมโยง แผนงาน,โครงการ เข้า
กับแผน 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบ eMENSCR 

อปท. รายงานผลการด าเนินโครงการ
ผ่ า น ร ะ บ บ  e-Plan แ ล ะ ร ะ บ บ  
e-Plan จะส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่
ระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส 

*หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการที่บันทึกในระบบ e-Plan เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาฯ ตาม พ.ร.บ.การกระจายอ านาจ และ พ.ร.บ.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว 

ระบบ e-Plan พัฒนาส่วนการน าเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ในส่วนของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม 

การด าเนินการอื่น 

• บริหารทั่วไป --- การจัดเก็บรายได้ 
• รักษาความสงบ --- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

01 

04 

03 

03 

02 

• ศึกษา 
• สาธารณสุข 
• สังคมสงเคราะห์ 
• เคหะชุมชน 
• ศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

• อุตสาหกรรมและการโยธา 
• เกษตร 
• พาณิชย ์

• งบกลาง 
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แผนงาน 

รักษาความสงบภายใน บริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับใหม)่ 

สาธารณสุข 

การเคหะและชุมชน 

การศึกษา 

สังคมสงเคราะห์ 

• งานบรหิารทั่วไป 
• งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
• งานบรหิารงานคลงั 

• การรกัษาความสงบภายใน 
• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน 
• งานเทศกิจ 
• งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคีภยั 

• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห ์
• งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์

 

• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัการศกึษา 
• งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
• งานระดบัมธัยมศกึษา 
• งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 

• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ 
• งานโรงพยาบาล 
• งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอื่นๆ 
• งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 

• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน 
• งานไฟฟา้ถนน 
• งานสวนสาธารณะ 
• งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฎิกลู 
• งานบ าบดัน า้เสยี 
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แผนงาน 

งานการเกษตร สร้างความเข็มแข็งชุมชน 

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับใหม)่ 

งานการพาณิชย์ 

งานอุตสาหกรรมและการโยธา 

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบกลาง 

• งานบรหิารทั่วไป 
• งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ชมุชน 

• งานสง่เสรมิการเกษตร 
•  งานอนรุกัษ์แหลง่น า้และป่าไม ้

• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
•  งานกีฬาและนนัทนาการ 
• งานศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
• งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเที่ยว 

• งานกิจการสถานธนานบุาล 
• งานกิจการประปา 
• งานตลาดสด 
• งานโรงฆา่สตัว ์
• งานกิจการเดินรถ 

• งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 
• งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 



ความเชื่อมโยงกิจกรรม/การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมของ 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

แผนแม่บท 
● เป้าหมายแผนแมบ่ท 
● แผนย่อย 
● เป้าหมายแผนย่อย 
● แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

● ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
● แนวทาง 
● เป้าหมาย 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
• เป้าหมายแผนแม่บทฯ 
• แผนย่อย 
• เป้าหมายแผนย่อย 
• แนวทางการพัฒนา 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
• แนวทาง 
• เป้าหมาย 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  

งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

งานบริหารงานคลัง - การเบิกจ่าย 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ตัวอย่างความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
• เป้าหมายแผนแม่บทฯ 
• แผนย่อย 
• เป้าหมายแผนย่อย 
• แนวทางการพัฒนา 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
• แนวทาง 
• เป้าหมาย 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศน์การท่องเที่ยว 

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่มขึ้น 

งานอนุรักษ์แหล่งท่องเทียว 

แผนแม่บทประเด็น การท่องเท่ียว 
การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

งานโรงพยาบาล - 
งานบริการส่งเสริมอนามัย 

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย 
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชุมทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะทที่ดี 
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง 
       สุขภาวะที่ด ี

1. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน 
        ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยาการมนุษย์ 

ตัวอย่างความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และ 
สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและ 
การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล โดยค านึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
    มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ 
วิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรม 
ได้รับการฟื้นฟู  



การพัฒนา e-plan ให้สอดคล้องการรายงานใน e-MENSCR  
จะมีการเพิ่มเติมรายการการรายงาน ดังนี   

ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ ผู้ประสานงานของโครงการ 
เพื่อการติดต่อ ประสานงาน 

วิธีการด าเนินงาน 

การวางแผนการด าเนินกิจกรรมรายไตรมาส 

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายของแผนแม่บท รายไตรมาส 
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หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

eMENSCR 

e-Plan 

อปท. ทุกแห่งที่ใช้งบประมาณจากส่วนกลางหรือรายได้ของ อปท. หรืองบอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่งบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้น าเข้าข้อมูลและรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน/โครงการผ่านระบบ e-PLAN โดยต้องพัฒนา
ให้การรายงานมีความครอบคลุมและครบถ้วนตามรายการที่ก าหนดไว้ตาม
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
 

กรณี อปท. ได้รับงบประมาณจากจังหวัด หรือ กลุ่มจังหวัด จะต้องน าเข้า
รายละเอียดโครงการ และรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ในระบบ 
eMENSCR  



องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หัวหน้า 
ส านักงานจังหวัด 

กรณี อปท. รับงบประมาณจากจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กรณีใช้งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

สศช. 
(รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ 

เพ่ือจัดท ารายงาน) 

eMENSCR 

ส่งข้อมูล 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องขอด าเนินการตามล าดับขั นเชน่กัน 

(ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร) 

Accountability 

ผอ. กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) 

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวดัฯ) 

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

ส่งข้อมูล 

อนุมัติ 

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ

ส่งข้อมูล 

อนุมัต ิ
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รูปแบบการแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดในแผนแม่บท 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั นวิกฤต  
: สถานการณ์ต่ ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51–75%ของค่าเป้าหมาย 

สีแดง 

สีส้ม 

สีเหลือง 

สีเขียว 

สีเทา อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76–99%ของค่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
: สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
ดีกว่าค่าเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ ากว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่าง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ช่วงปี 61-65  
อยู่ท่ี ร้อยละ 45 

ในขณะที่ปัจจุบันสัดส่วน  
GDP ของ SME อยู่ท่ี  
ร้อยละ 43 

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

จึงอยู่ในเกณฑ์ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สีเหลือง 
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การจัดท าโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

Z ข้อมูลระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Y2 Y1 

ปรับ เพิ่ม 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ซ  าซ้อน 

X 

GAP 
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 
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ผลผลิต : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2562 



nscr.nesdc.go.th 64 

แหล่งรวมฐานข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศ 
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ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR 

ระบบ TPMAP 
(TPMAP System) 

ผู้ใช้งาน TPMAP 
(TPMAP User) 

Visualization 

NECTEC 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

สศช. 
NECTEC 
ฯลฯ 

Data Preparation Data Integration 

NECTEC 

ฐานข้อมูล 

สพร. 

NECTEC 

Data Analysis 
GBDi 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

TDRI 
สกสว. 

BoT 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา 

ฯลฯ 

ฯลฯ 

ประชาชน 

ระบบ eMENSCR 

ผู้ใช้งาน TPMAP 
(TPMAP User) 

NECTEC 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

Data Preparation 
Data Integration 

NECTEC 

ฐานข้อมูลต่างๆ 

สศช. 

NECTEC 

TDRI 
สกสว. 

BoT 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา 

ฯลฯ 

ฯลฯ 

ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน 
จากส่วนราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

Data Analysis 

Visualization 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานในระดับนโยบาย 

สศช.             NECTEC             ฯลฯ 



 
 

ความรู้ 
คุณธรรม 
ความเพียร 
พอประมาณ 

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

@nscr 


