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4 ธ.ค. 2560

5   พ.ค. 2563
18 พ.ค. 2564
9   พ.ย. 2564

เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ารปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
(Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”

มติ
คณะรัฐมนตรี

การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)



ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560

มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ เกิด
การผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ 

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชื่อแผนในระดับท่ี 3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะท่ี ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มี

การระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนท่ีจะมีมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม . 
เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา...  หรือ แผนอ่ืน ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่
ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณีแผนท่ีเป็น issue base

3. มติ ครม. เกี่ยวข้องกับแผน 3 ระดับเพิ่มเติม ได้แก่ วันท่ี 3 ธ.ค. 62 วันท่ี 27 เม.ย. 64 และวันที่ 9 พ.ย. 64

QR Code รวมมติ ครม. 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3
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เกี่ยวข้องโดยตรงมีส่วนสนับสนุน



วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กระบวนการยุติธรรมทุกขัน้ตอน กิจการตํารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเช่ือถอื การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม 

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

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 
การกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ภัยธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง

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

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ การแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองโดยสันติวธิี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์แห่งชาติการต่างประเทศ

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนก าลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอ านาจ 
การปกครองท้องถิ่น

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

การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
การประชาสัมพันธ ์เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ 
คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

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

การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานอยา่งคุ้มค่า การ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก

การตรวจสอบการใช้อํานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาตรการและกลไกเพื่อปอ้งกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมภาคประชาชนให้มบีทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชพีครู การจัดการเรียน การสอนทุกระดับ การช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา หลักสูตร ตํารา และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
การสอนแบบสื่อทางไกล

การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจติใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
การนํามาใชเ้พื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทํา 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี 
การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย
ในการดํารงชีวิต
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หมายเหตุ  (12) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกาศใช้เม่ือวันที่ 7 พ.ค. 62  โดยมีระยะเวลาจัดท าแผนฯ 2 ปี และ (13) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 63
แผนการปฏิรูปทุกฉบับสิ้นสุด เดือนธันวาคม 2565 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

กระบวนการยกร่าง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ยกร่าง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

จัดล าดับความส าคัญ โดยประเมิน:
▪ ความเป็นไปได้ (Likelihood)
▪ ผลกระทบ (Impacts)

1. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

โควิด-19

โอกาส ความเสี่ยง

3. ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่ส าคัญ

5. จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

<พ.ค.64>

<มิ.ย.64 - ม.ค.65>

<ก.พ. - ก.ย.65>

เสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และน าขึ้นทูลเกล้าฯ

4. จัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

นําโอกาสและความ
เสี่ยงมาใช้เพ่ือ

กําหนด 
“หมุดหมาย” 

ตามกรอบแผนฯ

เทคโนโลยี

สังคมสูงวัย

อนาคตของงาน

สังคมวัฒนธรรม

ความเป็นเมือง

สภาพภูมิอากาศ

การลดก๊าซเรือนกระจก

พลังงานหมุนเวียน

เศรษฐกิจการโลก

กระแสสุขภาพ

2. วิเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศ

การระดม
ความเห็นใน 

18 กลุ่มจังหวัด 
กลุ่มเฉพาะ

ในส่วนกลาง และ
กลุ่มออนไลน์

ตุลาคม 65

คาดว่าประกาศใช้ 
แผนฯ 13

คร้ังที่ 1 <ก.พ.-เม.ย.64>
คร้ังที่ 2 <พ.ย.64-ม.ค.65>

ทุนทาง
เศรษฐกิจ

ทุนทาง
สถาบัน

ทุนทาง
สังคมและ
ทรัพยากร

มนุษย์

ทุนทาง
ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวบรวมและประมวลผล
ความก้าวหน้าตามแผนฯ 12
ซึ่งยังมีหลายประเด็นท่ีต้องดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง 

ประเมินสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

9



แนวคิด
Resilience

เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(SDGs)

โมเดล
เศรษฐกิจ 

BCG

หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ปฐมบท: หลักการของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ปรับเปลี่ยน 
พลิกโฉมให้ทันโลก

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

10



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด 5 ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาคน
ส าหรับ

โลกยุคใหม่

ดัชนี
ความก้าวหน้า
ของคน (HAI)
อยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัด

การเปลี่ยนผ่านการ
ผลิตและบริโภค

ไปสู่
ความยั่งยืน

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลงไม่น้อยกว่า 
20% เมื่อเทียบเคียง
กับปริมาณปกติ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด

รายได้
ประชาชาติ
ต่อหัว เพิ่มขึ้น
เป็นไม่ต่ํากว่า 
9,300 ดอลลาร์ สรอ.
(300,000 บาท)

ตัวชี้วัด

การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความ

เป็นธรรม

ความแตกต่าง
ของความเป็นอยู่ 
ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูงสุด 10% และ
ต่ําสุด 40%

ตัวชี้วัด

การเสริมสร้าง
ความสามารถ

ของประเทศในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้

บริบทโลกใหม่

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ
ในการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
มีค่าไม่ต่ํากว่า 100

ตัวชี้วัด

การปรับ
โครงสร้าง

ภาคการผลิตและบริการ
สู่เศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม 2

1 3 5

4

• ความพร้อมรับมือโรคระบาด 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• ความก้าวหน้าทางดิจิทัล 
• ประสิทธิภาพของรัฐต่ํากว่า 5 เท่า

(มีค่าไม่ต่ํากว่า 0.7209)
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

13 หมุดหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศ แบ่งตาม 4 มิติการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอตุสาหกรรมดิจิทัล

6
ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 5

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 4

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ส าคัญของโลก

3

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

2

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

1

ภาคการผลิต
และบริการ
เป้าหมาย

1
SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้7

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม

9

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ8

โอกาสและ
ความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

2

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

10

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11

ความ
ยั่งยืน

ของทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

3
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน13

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง12ปัจจัย
ผลักดัน

การพลิกโฉม
ประเทศ

4

12



ความเชื่อมโยงระหว่าง 23 แผนแม่บทฯ และ 13 หมุดหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

13 หมุดหมาย

เกษตรมูลค่าสูง

ท่องเที่ยวคุณภาพ

ยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ

ประตูการค้าและโลจิสติกส์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์

SMEs

พื้นที่และเมือง

ยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ภัยธรรมชาติ

ก าลังคน

ภาครัฐทันสมัย

มั่นคง ต่าง
ประเทศ เกษตรอุตฯและ

บริการ
อนาคต

ท่อง
เท่ียว

พท.
และ
เมือง

เขต
เศรษฐกิจ

พิเศษ
สังคม
และ

วัฒนธรรม

พัฒนาคน
ตลอด

ช่วงชีวิต

เรียนรู้ สุขภาวะ กีฬา หลัก
ประกัน

ทางสังคม

พลัง
สังคม

ยั่งยืน น้ า รัฐโครงสร้าง
โลจิสติกส์

ดิจิทัล

SMEs เศรษฐกิจ
ฐานราก

R&Dกฎหมายทุจริต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

เอกสารใช้ส าหรบัการประชุมเท่านั้น

6



เก่ียวข้องหลัก เก่ียวข้องสนับสนุน



PLAN DO CHECK

ACT

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ยุทธศาสตร์
จัดสรร

งบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ด้าน ...

แผนปฏิบัติ
ราชการ

5 ปี

โครงการ/
การด าเนินงาน/
ภารกิจประจ า X1 X2 X3 X4 X5 X6 Xn…

แผนปฏิบัติราชการ รายปี

แผนระดับ 3

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP
โครงการ/การด าเนินงาน ที่ไม่ใช้งบประมาณ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 2

แผนแม่บท

แผนพัฒนาฯ 13
แผนความมั่นคง

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานให้ดีขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวง
เจ้าสังกัด

ส่วนราชการ
ในสังกัด

คณะท างาน
พิเศษ

ป.ย.ป.

คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ

คกก.จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ

คกก.ปฏิรูปประเทศ

คกก.ขับเคลื่อน

รัฐสภา

คณะ
รัฐมนตรี

ประชาชน/
สาธารณะ

ที่ประชุมร่วมฯ

สศช.
(ฝ่ายเลขานุการฯ)
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ไม่ต้องน าเข้า ครม.

ACTION PLAN - แผนปฏิบัติการด้าน... / แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี
• มี กม.ให้น าเข้า ครม.
• ไม่มี กม. แต่มีความจ าเป็นต้องน าเข้า 

ครม. พิจารณา
• ไม่มีความจ าเป็นต้องน าเข้า ครม พิจารณา

หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ”หรือกรณีที่เป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืนๆ ให้
ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX) ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)”

แผนปฏิบัติการด้าน... และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ทั้งระดับกระทรวง และระดับกรม 
จะน าเข้าสู่

เพื่อใช้ประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

eMENSCR
แผนระดับ 3

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู ้เงินบริจาค 
หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการทีไ่ม่ใช่งบประมาณ

จะต้อง (1) ไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้าน...ที่เกีย่วข้อง/สอดคล้องกบัแผนฯ ที่จะจัดท าขึ้นมาก่อนนี้ และ (2) สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

16

http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/
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56
6

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ แผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง
บริการประชาชน

ประสิทธิภาพภาครัฐยุทธจัดสรร 6 : 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการจัดการภาครัฐ ภาครัฐทันสมัย13

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ใน 40 อันดับแรกของโลก
/มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82

เป้าหมาย
ปี 2570

แผนย่อย :
การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด : ผลการส ารวจรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 47 
ของโลก / ค่าคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.79

518
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การท างานยังเป็นในลกัษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

ปัญหา การด าเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา #1

ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ 

ปัญหา #3

โครงการส าคัญจริงไหม

ปัญหา #4

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน

20
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การจัดท าโครงการส าคัญในช่วงปีงบประมาณ 2566 - 2570 

การมอง
เป้าหมาย
ร่วมกัน 

การวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่า

ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญ 

การจัดล าดับ
ความส าคัญ
ของข้อเสนอ

โครงการ

การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562

1 2 3 4

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566-2570) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

มติ ครม. 18 พ.ค. 64



การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562



หน่วยงาน (ระดับกระทรวง)/
หมายเหตุ: ตัวเลข หมายถึงจ านวน หน่วยงาน (ระดับกรม)ความเกี่ยวข้องของ

หน่วยงาน
จ าแนกตามแผนแม่บทฯ

รายละเอียด
ความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต่อ Y1

(19052565) 
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เอกสารประกอบการหา WHO ?

เอกสารดังกล่าววางอยู่บนโต๊ะของท่าน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผ่นไวนิล

จ านวนโครงการ

สีน้ าเงิน =

สีแดง =

โครงการทั้งหมด

โครงการฯปี 66

หน่วยงาน**
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงาน***

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าภาพ

หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีขีดเส้นใต้ คือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก

เลือกเกี่ยวข้อง
แต่ไม่ได้เลือก F

ไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1 

เอกสารประกอบการหา WHO



การท างานยังเป็นในลกัษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

ปัญหา การด าเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา #1

ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ 

ปัญหา #3

โครงการส าคัญจริงไหม

ปัญหา #4

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ

Final Value chain Thailand (FVCT) 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ 
(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไปจนกระทั่ งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน 
(ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด

Worksheet 2 
ประมวลผลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงานจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/ภารกิจประจ าที่จ าเป็น* ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะระบุรายละเอียดลักษณะ
ของ X ให้ชัดเจน 26



27

การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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วิเคราะห์ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ/ปัจจัยที่ไม่มีโครงการส าคัญ (X) ขับเคลื่อนการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลจาก
เอกสารสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณา

โครงการ Thai Festival 2019 : Local Best, Global Taste สินค้าดีทั่วไทยก้าวไกล
ทั่วโลก (ส านักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

เป็นโครงการท่ีไม่มีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมาย (020501)

GAP

ตัวอย่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการในระบบ eMENSCR ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมาย 
จากการประมวลความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  พบว่า ไม่มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
ปัจจัย F0204 ขององค์ประกอบ V02 ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (020501) และมี 1 โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและปัจจัยในเป้าหมาย (020501)

โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การท างานยังเป็นในลกัษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

ปัญหา การด าเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา #1

ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ 

โครงการส าคัญจริงไหม

ปัญหา #4

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน

ปัญหา #3

30



หน่วยงาน (ระดับกระทรวง)/จ านวนขอ้เสนอโครงการ/จ านวนโครงการที่ผ่าน

31



เนื่องจากสถานะการบรรลุเป้าหมายมีความแตกต่างกัน

จึงให้มีการก าหนดค่าน้ าหนกัที่แตกต่างกัน  

ปรับคะแนนของ
โครงการในแต่ละ

แผนแม่บทฯ
ตามหลักสถิติ 

(Normalization)

คัดเลือกโครงการ
ท่ีผ่านเกณฑ์ค่าความเห็น

พ้องของผู้ประเมิน 
IRA>=0.7

(ผ่าน 2,496 โครงการ)

หาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ของแต่ละโครงการ

และคัดเลือกโครงการท่ีมี
ค่าคะแนนในระดับดี/
ดีมาก (Mean >=60)
(ผ่าน 1,025 โครงการ)

คัดเลือกโครงการท่ีมีค่า
คะแนนที่ปรับฐานแล้ว

(Normalization)
มากกว่า Mean >=60

ปรับคะแนนของ
แต่ละโครงการ
ตามหลักสถิติ 

(Normalization)

โครงการส าคัญ (X)
ประจ าปี 2566

406 โครงการ

หาค่าเฉลี่ย ( Mean )
หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

หาค่าคะแนนมาตรฐาน (z score)

คูณค่าน้ าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตามความส าคัญ/เร่งด่วน

ของสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย

การหาค่า Normalization

การตัด IRA ที่ 0.7 เป็น
ค่าความเห็นพ้องท่ีระดับปานกลาง
ขึ้นไป เพื่อตัดโครงการที่มีความ

ผันแปรสูงของค่าคะแนน
จากผู้ประเมิน

การตัด Mean ที่ 60 
เพ่ือให้ได้โครงการที่มีการประเมินให้
คะแนนเป็นเหตุเป็นผลกับหลักเกณฑ์

การประเมิน

เพ่ือปรับฐานคะแนนของแต่ละ 
Y1 ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ Y (แผนแม่บทฯ) 

เพ่ือปรับฐานคะแนนของแต่ละ 
Y1 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับ Y (แผนแม่บทฯ) 

เพ่ือปรับฐานคะแนนของ
ทุกโครงการในแผนแม่บทฯ
หลังจากการคูณค่าน้ าหนัก  

การตัด Mean ที่ 60 
เพ่ือให้ได้โครงการที่มีการประเมิน

ให้คะแนนเป็นเหตุเป็นผลกับ
หลักเกณฑ์การประเมินหลังจาก

ปรับค่าคะแนนหลังจากการ
คูณค่าน้้าหนัก

การด าเนินการตามกระบวนการทางสถิติเพื่อจัดล าดับความส าคญัโครงการ

ก าหนดค่ า  Mean.>=60
เนื่องจากเป็นค่าคะแนนที่อยู่
ในระดับดี/ดีมาก

การด าเนินการตามกระบวนการทางสถติิเพือ่จัดล าดับความส าคัญโครงการ

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี
การประเมินให้คะแนนเป็น
เหตุเป็นผลกับหลักเกณฑ์
การประเมิน

ก าหนดค่า Inter Rater Agreement (IRA)>=0.7
เนื่องจากเป็นความพ้องในระดับปานกลางขึ้นไป

32
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ความพ้องส่งผลอย่างไรกับการคัดเลือกโครงการฯ
ระดับความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน

IRA ต่ าเห็นไม่ตรงกัน เห็นพ้องไปในทางเดียวกันIRA สูง

โครงการที่ผ่าน IRA จึงจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป

แสดงให้เห็น ความเห็นพ้องของผู้ประเมินในการให้คะแนนโครงการฯ

Inter Rater 
Agreement

(IRA) 

ช่ือโครงการ
ข้อ 1 
( 0-1 )

ข้อ 2 
( 0-1 )

ข้อ 3 
( 0-5 )

ข้อ 4 
( 0-5 )

ข้อ 5
( 0-5 )

ข้อ 6 
( 0-5 )

ข้อ 7 
( 0-5 )

ข้อ 8
( 0-1 )

IRA

โครงการท่ี 1 1.00 1.00 4.67 0.67 1.33 1.00 2.00 1.00 0.99882
โครงการท่ี 2 1.00 1.00 3.33 2.67 3.33 2.00 3.33 1.00 0.95651
โครงการท่ี 3 0.33 0.75 2.25 0.75 2.50 1.25 2.00 0.67 0.97520
โครงการท่ี 4 0.33 1.00 1.33 0.67 2.67 1.33 2.67 0.33 0.67997
โครงการท่ี 5 1.00 1.00 3.33 3.25 4.75 3.77 3.50 1.00 0.96727
โครงการท่ี 6 1.00 1.00 2.25 0.25 3.25 2.25 2.25 1.00 0.92760
โครงการท่ี 7 0.50 1.00 1.75 0.75 2.25 1.00 1.50 1.00 0.77320
โครงการท่ี 8 0.40 1.00 2.40 1.80 3.60 1.20 2.60 1.00 0.41421
โครงการท่ี 9 1.00 1.00 2.67 1.33 3.33 2.33 2.00 1.00 0.94240
โครงการท่ี 10 0.60 1.00 2.40 1.60 3.20 0.40 1.00 1.00 0.66748
โครงการท่ี 11 1.00 0.75 3.50 1.00 3.00 2.25 2.25 1.00 0.77824
โครงการท่ี 12 1.00 1.00 3.25 2.75 3.75 2.00 2.50 1.00 0.76361
โครงการท่ี 13 0.60 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.60 0.60 0.57184

IRA = 0.7 ค่าคะแนนที่เห็นพ้องในระดับปานกลาง

สามารถเปรียบเทียบได้เฉพาะในโครงการภายในเป้าหมายแผนย่อย (Y1) เท่านั้น

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรายละเอยีดของโครงการจะต้องสามารถสือ่ให้

โครงการท่ี 4 IRA ที่ 0. 67997 ซึ่งมีค่าความเห็นพ้องในระดับปานกลาง และคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง

โครงการที่ 8 IRA ที่ 0.41421 ซึ่งมีค่าความเห็นพ้องในระดับต่ า และในทิศทางท่ีให้คะแนนต่ า

ระดับความเห็นพ้องของผู้ประเมินต่ ากว่า 0.7
และคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง/น้อย

โครงการท่ี 3 IRA ท่ี 0.975201421 ซึ่งมีค่าความเห็นพ้องในระดับดี/ดีมาก แต่คะแนนไปในทิศทางที่ต่ า

ระดับความเห็นพ้องสูง แต่คะแนนต่ า

โครงการฯ ผ่านค่าความพ้อง
โ ค ร งก า ร ท่ี  IRA มากกว่ า  0.7
จะผ่านเข้าสู่กระบวนการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ

โครงการฯ ไม่ผ่านค่าความพ้อง 

ระดับความเห็นพ้องสูง และได้รับคะแนนในระดับสูง

โครงการฯ ผ่านค่าความพ้อง

โ ค ร งก า ร ท่ี  IRA มากกว่ า  0.7
จะผ่านเข้าสู่กระบวนการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ

โครงการท่ี IRA ต่ ากว่า 0.7 จะถูก
คัดออกจากกระบวนการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ

โ ค ร ง ก า ร ท่ี  IRA ต่ า ก ว่ า  0 . 7
จะถูกคัดออกจากกระบวนการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ

ผู้ประเมินเห็นพ้องไม่ตรงกัน

โครงการท่ี 5 IRA ที่ 0.96727 ซ่ึงมีค่าความเห็นพ้องในระดับด/ีดีมาก และคะแนนไปในทิศทางสูง

ระดับสีสะท้อนค่าคะแนนเฉลี่ยสูง – ต่ า ของแต่ละเกณฑ์ในโครงการ
โครงการฯ ไม่ผ่านค่าความพ้อง 
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เกณฑ์ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 8 มีค่าคะแนน : 0,1 
เกณฑ์ข้อที่ 3 – 7 มีค่าคะแนน : 0 - 5

ข้อเท็จจริง คะแนน

ความสอดคล้องของโครงการ
กับหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินฯ อย่างเดียวเท่านั้น 

กราฟแสดงสัดส่วนจ านวนข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ฯ

การด าเนินการที่ผ่านมา

จ.1 จ.2 จ.3 สศช. สงป.ผู้มีสิทธิประเมิน :

* ส าหรับเกณฑ์ขอ้ที่ 1 : 

ข้อเสนอโครงการฯ ปี 2566 จ านวน 3,039 โครงการ

เกณฑ์ข้อท่ี 4 ร้อยละ 79.60 ของข้อเสนอโครงการท้ังหมด

เกณฑ์ข้อท่ี 6 ร้อยละ 63.71 ของข้อเสนอโครงการท้ังหมด

เกณฑ์ข้อท่ี 7 ร้อยละ 60.12 ของข้อเสนอโครงการท้ังหมด

Mean ที่ 60 เพื่อคัดเลือกโครงการ
ที่มีค่าแนนในระดับด/ีดีมาก 

ค่าเฉลี่ยคะแนน (Mean)

ค่าความเห็นพ้องของผู้ประเมิน 
IRA>=0.7

ค่าคะแนนความเห็นพ้อง

หลักเกณฑ์ : เกณฑ์การประเมินโครงการปี 2566 (8 ข้อ)  

เมื่อพิจารณาคะแนนของแตล่ะโครงการตามหลักเกณฑ์โครงการฯ พบว่า
เกณฑ์ 3 อันดับแรกที่ไม่ผ่าน ได้แก่

ต้องจัดท าจากขอ้มูลเชิงประจักษ์ (มีข้อมูลสถิต/ิข้อเท็จจริงรองรับ) 

ต้องมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชดัเจน เป็นไปได้จริง

ต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 1 2 และ 8 ผ่านที่คะแนน = 1 เกณฑ์ข้อที่ 2 – 7 ผ่านที่คะแนน >= 60

*

• 21 โครงการที่ผู้ประเมินทุกคนเห็นพ้องว่าโครงการไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่เลือก 
• 752 โครงการ ที่ผู้ประเมินบางคนเห็นว่าโครงการไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่เลือก

(99.31%)
(93.35%)

(52.42%)

(20.40%)

(58.97%)

(36.29%) (39.88%)

(88.85%)

(11.15%)

(60.12%)(63.17%)

(41.03%)

(79.06%)

(47.58%)

(6.65%)
(0.69%)



X ที่ตอบโจทย์ต้องเป็นอย่างไร

ทุกโครงการที่หน่วยงานจัดท า
จะต้องสอดคล้องหลัก 1 เป้าหมายแผน

แม่บท (Y1) และรอง (ถ้าม)ี

การเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนพัฒนาต่าง ๆ  (รธน. ม.142)

โครงการ X เป็นอย่างไร?
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้เกิดการ 
“รู้รับ.ปรับตัว พร้อมเติบโต” กับการเปลี่ยนแปลงของมิติการพัฒนาต่าง ๆ ตามระดับขั้น
การพัฒนา  (อยู่รอด พอเพียง ยั่นยืน)

เพ่ือการพัฒนา เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

เป็นการด าเนินงานตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (ไป

แผนแม่บทฯ มีผลผูกพันกับ
หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตาม 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ฯ ด้วย

โครงการ (X) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพนัธ์เชงิเหตุและผล (Casual Relationship : XYZ) 

X ที่ตอบโจทย์
น า ไ ป สู่ ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
(Z) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับแผน
แม่บทย่อย (Y1) และเป้าหมายแผนแม่บท
ประเด็น (Y2) ของแผนแม่บทฯ (Y) ที่เกี่ยวข้อง

มีด าเนินงานตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)
และอยู่บนฐานข้อมูลเชงิประจักษ์
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ปี 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ปี 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ปี 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ปี 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ปี 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ปี 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ปี 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2563 070001 070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ปี 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ปี 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2563 090001 090002 090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

ปี 2562 100001 100101 100201 100301

ปี 2563 100001 100101 100201 100301

ปี 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ปี 2562 120001 120002 120101 120201

ปี 2563 120001 120002 120101 120201

ปี 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ปี 2562 140001 140101 140201 140301

ปี 2563 140001 140101 140201 140302

ปี 2562 150001 150101 150201 150202

ปี 2563 150001 150101 150201 150203

ปี 2562 160001 160101 160201 160202

ปี 2563 160001 160101 160201 160202

ปี 2562 170001 170101 170201

ปี 2563 170001 170101 170201

ปี 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ปี 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ปี 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ปี 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ปี 2562 210001 210101 210102 210201

ปี 2563 210001 210101 210102 210201

ปี 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ปี 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ปี 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

19. การบริหารจดัการน้้าท้ังระบบ

20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะท่ีดี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลังทางสังคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5. การท่องเท่ียว

6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิติกส์
 และดิจทัิล

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ันคง

2. การต่างประเทศ

3. การเกษตร
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ขั้นตอน 1



ทุกหน่วยหน่วยงานต้องวิเคราะห์ว่าภารกิจของหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ใดได้บ้างจาก 140 เป้าหมาย 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น ๆ ในฐานะหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลัก หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุน เมื่อทุกหน่วยงานงานเลือก
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นั้น

2.1

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็น

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

จ.1

จ.2

จ.3

รับผิดชอบหลักโดยตรง โดยพิจารณาจาก
• ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
• กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
• มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการ

ระดับชาติ ข้อสั่งการต่าง ๆ
ทั้งนี้  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลักจ าเป็นต้องมี
การจัดท าโครงการฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ 
เป็นหน่วยงานนโยบาย 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาจมีหรือไม่มี
การจัดท าโครงการฯ โดยสามารถพิจารณาตาม
ความเหมาะสม

อาจมีหรือไม่มีการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
นั้น โดยสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมต้องจัดท าข้อ เสนอโครงการ /การด า เนินงาน

เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) นั้น

หน่วยงานสามารถเลือกความเกี่ยวข้องหลัก
และสนับสนุนต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2562

Y

Y2

Y1
สรุปความเกี่ ยวข้องของหน่วยงาน
ต่อ เป้ าหมายแผนแม่บทย่อย  140 
เป้าหมาย (ภาพรวมทุกกระทรวง/ราย
กระทรวง/ในระดับเป้าแผนแม่บทย่อย)

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในการจัดท าโครงการฯ



การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ และการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ

1 หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาความเกี่ยวข้องของภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่อปัจจัย
ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1 

หน่วยงานจะทราบภารกิจของตนเองต่อปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ในส่วนที่
หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องต่อไป

3 การพิจารณาเลือกปัจจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ Y1 ที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ2

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ของ Y1 ที่ไม่มีโครงการรองรบั
หรือ มีโครงการรองรบัจ านวนน้อยมาก

ปัจจัยภายใต้องค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ของ Y1 ที่มีโครงการรองรบัจ านวนมาก 
ซึ่งอาจสะท้อนความซ้ าซ้อน

ของโครงการ

จาก ร าย ง านสรุ ปผลกา รด า เนิ น ก า ร
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี เพื่อพิจารณา
ความห่างของสถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ 
ปัจจุบัน กับค่าเป้าหมาย

1 2 3

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณคา่ฯ



% ความเหมือน ชื่อโครงการ

95.28 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา...

94.94 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ...

92.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

91.53 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร...

89.32 โครงการพัฒนาองค์กร...

ความซ้ าซ้อนของโครงการท่ีอยู่ภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ 

ตัวอย่าง โครงการที่ซ้ าซ้อน
ที่สามารถค้นหาได้จากระบบ 
eMENSCR

ความซ้ าซ้อนของโครงการ/การด าเนินงาน

• ชื่อโครงการ
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย (เชิงผลผลิต/ผลลัพธ์)
• ผลสัมฤทธิ/์ผลที่คาดหวัง
• กลุ่มเป้าหมาย /ผู้ได้รับประโยชน์
• กิจกรรม/แนวทางการด าเนินการ

พิจารณาจาก

หน่วยงานต้องวิเคราะห์โครงการที่บรรจุในแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนอื่น ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากอาจมีกรณีที่หน่วยงานไม่ได้น าเข้าข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR
• กรณีที่มีโครงการอยู่ในแผนระดับที่ 3 แต่ไม่ได้มีการด าเนินการ/ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ หน่วยงานสามารถน ามาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นโครงการฯ 
ที่สมบูรณ์และส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ 
• กรณีที่ไม่ปรากฏโครงการในแผนระดับที่ 3 แต่เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ หน่วยงาน
สามารถน าประเด็นดังกล่าวมาจัดท าเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์

3

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานควรพิจารณาโครงการที่ผ่านมาในระบบ 
eMENSCR เพื่ อประเมินว่ าโครงการฯ ที่ จะจัดท า
มีความซ้ าซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ 
หากพบว่ามีความซ้ าซ้อนกัน หน่วยงานควรหารือ
และบูรณาการร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและจัดท า
โครงการฯ ที่มีคุณภาพต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณคา่ฯ



ข้อเสนอโครงการ
(ร่าง) โครงการ   
“...................................................................................................”
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน........................................................................................................................ 

(2) ประเด็น........................................................................................................................ 

(1) เป้าหมาย........................................................................................................................ 

ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท่ีโครงการฯ มีความสอดคล้อง

ระบุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติท่ีโครงการฯ มีความ
สอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (   )........................................................................................... 
ระบุชื่อประเด็นแผนแม่บทฯ (Y) ที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)................................................................................
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ.....................................................................................
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)..............................................................................

ระบุความสอดคล้องของโครงการฯ กับ
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
(2) แผนย่อยของแผนแม่บท
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ระบุด้านยุทธศาสตร์ชาติท่ีโครงการฯ 
มีความสอดคล้อง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯส่วนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้



แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
และแผนระดับที่ 3 รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าฯ (ต่อ)ส่วนที่ 1

หมายเหตุ : (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยท่ีเป็นหลักหนึ่งปัจจัย

ความสอดคล้องห้วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :.........................................................
ชื่อปัจจัย :...................................................................

(สนับสนุน ถ้าม)ี ชื่อองค์ประกอบ :.........................................................
ชื่อปัจจัย

:....................................................................
ชื่อองค์ประกอบ :.........................................................
ชื่อปัจจัย

:....................................................................

ระบุชื่อองค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) หลัก
ที่โครงการฯ มีความสอดคล้อง (จ าเป็นต้องระบ)ุ

ระบุชื่อ องค์ประกอบ (V) และปัจจัย (F) ที่โครงการฯ 
มีความสอดคล้อง เพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ในหลัก

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ



แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X)

ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดท าโครงการฯ ซึ่งต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการจัดท าโครงการฯ 
สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็นรายข้อให้เห็น
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย (
วัตถุประสงค์มีได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระบุสาเหตุและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการฯ โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3 
ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมีการ
จัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ หรืออ่ืน ๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

ระบุผลที่จะได้จากการด าเนินโครงการฯ โดยตรงเม่ือสิ้นสุดโครงการฯ โดยผลผลิตจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะเกิดของโครงการฯ เช่น โครงการผลิตวัคซีน จะได้
ผลผลิต คือ วัคซีน

ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมายเชิงผลผลิต ซึ่งอาจเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลา
หนึ่งไปแล้ว และเป็นจุดหมายปลายทาง/ผลลัพธ์ สุดท้ายที่ต้องการให้บรรลุจากการด าเนิน
โครงการฯ เช่น ผลผลิต คือ วัคซีน จะได้ผลลัพธ์ คือ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3

1) หลักการและเหตุผล

2) วัตถุประสงค์

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

3) เป้าหมาย

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

เนื้อหาสาระส าคัญของโครงการฯ (X) (ต่อ)

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการด าเนินโครงการฯ 
สิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจ านวนของสิ่งที่นับได้) และเชิงคุณภาพ 
(วัดในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้น) พร้อมค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งต้อง
สามารถชี้และวัดผลงาน/ความส าเร็จของงานได้

ระบุกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ โดยระบุให้
ชัดเจนว่าโครงการฯ นี้ท าเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม
ให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง

ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จ โดย
ระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

• ดัชนีวัดความส าเร็จ

• ผลที่คาดว่าจะเกิด

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณส่วนที่ 3

ระบุกิจกรรมและงบประมาณ โดยต้อง
สะท้อนความเป็นไปได้ในการส่งผล
ต่อความส าเร็จของโครงการฯ ขั้นตอน
ของกิจกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกัน ตลอดจนงบประมาณ
ที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมต้อง
มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ คุ้ ม ค่ า 
(อาจเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมาที่
มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย กั น เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ
การพิจารณา)

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                        : M4 – M5

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ



ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการฯ

หน่วยงานน าข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลที่คาดหวัง และแนวทางการพัฒนา
มาใส่ในตาราง เพ่ือตรวจสอบ (1) ความสอดคล้องของแต่ละหัวข้อในโครงการฯ เดียวกัน และ (2) ความซ้ าซ้อนของแต่ละหัวข้อระหว่างโครงการฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง

ตารางแนวตั้ง :
หน่วยงานน าแต่ละโครงการฯ 
ที่ หน่ วยงานตนเองจั ดท า
ขึ้นมาเปรียบเทียบกัน เพื่อ
ตรวจสอบว่า รายละเอียดใน
หั วข้ อต่ า ง  ๆ  ขอ งแ ต่ ล ะ
โค ร งกา ร มี ความซ้ า ซ้ อน
ระหว่างกันหรือไม่

ความสอดคล้องของโครงการเดียวกัน

คว
าม

ซ้ า
ซ้อ

นข
อง

แต
่ละ

โค
รง

กา
ร

ตารางแนวนอน :
หน่วยงานน าโครงการฯ เดียวกันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ของโครงการฯ 
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ
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กรณีที่ 1 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หน่วยงานปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบประเมิน
โครงการเบื้ องต้นเพื่ อพร้อมเสนอเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่ อนการบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามกระบวนการต่อไป

เมื่อหน่วยงานประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ แล้ว สามารถด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 2 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนรวมอยู่ในระดับน้อยหรือปานกลาง หน่วยงานปรับปรุงร่างข้อเสนอ
โครงการฯ ดังกล่าวให้มีคะแนนรวมดีขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นไปได้ในการผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการฯ

กรณีที่ 3 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และคะแนนรวมอยู่ในระดับดีหรือดีมาก หน่วยงานจัดส่งร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอโครงการฯ อาจได้รับหรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านัก
งบประมาณ เนื่องจากเกณฑ์ตามแบบประเมินโครงการฯ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้นเท่านั้น

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานประเมินร่างข้อเสนอโครงการฯ
ต า ม แ บ บ ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น 
เพื่ อตรวจสอบว่า ร่ างข้อ เสนอโครงการฯ
ผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ

หน่วยงานจะต้องพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบประเมินโครงการเบื้องต้น
อย่างละเอียดเป็นรายข้อ เพื่อให้ได้โครงการฯ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
แบบประเมินฯ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ หากในแต่ละข้อได้คะแนนระดับน้อย
ถึ ง ป า น ก ล า ง อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ม่ ผ่ า น
การประเมินเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องปรับแก้รายละเอียด
ร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้อยู่ระดับคะแนน
ดีมาก เพื่อให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น
ในการผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็นโครงการ
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ร่างข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

1เกณฑ์ที่

0 คะแนน

1 คะแนน

โครงการไม่สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใตห้่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา

โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองคป์ระกอบหลักภายใตห้่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1) ที่เลือกมา
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

1เกณฑ์ที่

โครงการส่งผลต่อองค์ประกอบ
และปัจจัยภายใต้แผนแม่บทย่อยฯ 

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์

ชาติตามหลักการ XYZ

ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่ส่งผล

1

0

เงื่อนไข

คะแนน

หมายเหตุ : หากโครงการมีความสอดคล้อง/ส่งผลเพียงเล็กน้อย หรือมีความคลุมเครือว่ามีความสอดคล้อง/ส่งผลหรือไม่ 
หน่วยงานต้องปรับร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความสอดคล้อง/ส่งผลอย่างชัดเจน 
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เกณฑ์ที่ ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้2

โครงการฯ ไม่มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข0 คะแนน

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน 1 เงื่อนไข1 คะแนน

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน 2 เงื่อนไข2 คะแนน

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน 3 เงื่อนไข3 คะแนน

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน 4 เงื่อนไข4 คะแนน

โครงการฯ มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข5 คะแนน

เงื่อนไขในการประเมิน
• โครงการสอดคล้องกับปัจจัย และประเด็นที่จ าเป็นต้องมี

โครงการรองรับในปีงบประมาณนั้นๆ

• โครงการปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP)

• โครงการไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้ปัจจัยเดียวกัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ในปีปัจจุบัน

• โครงการเป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน

• โครงการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ

การปิดช่องว่างการพัฒนา คือ โครงการ/การด าเนินงานที่
สามารถส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดี
ขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้2
ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร 

โครงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 13031 ระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมาย Y 1 ในรูปแบบไฟล์ Excel (AS IS): http://nscr.nesdc.go.th/as-is-project2567

V01 ระบบสุขภาพ

กรมควบคุมโรค/มช.

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
0

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะจากรายงานประจ าปี 2564 ข้อมูลสถิติ งานวิจัย สถานการณ์ต่างๆ 
ต้องมีการจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องชี้ว่า F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการในปี 2567
จากสรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบต่อห่วงโซ่คุณค่าฯของเป้าหมาย 130301 พบว่าปัจจัย F0103 ไม่มีโครงการรองรับ 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย 13031

สอดคล้องกับปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องมีโครงการรองรับ

ปิดช่องว่างการพัฒนา

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เองในประเทศ

(ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

หน่วยงาน A มีภารกิจสนับสนุน/ด าเนินการวิจัย 
พัฒนา ผลิต และกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน 

• พัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนรับมือโรคระบาดอื่นๆ
• พัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนในภาคอุตสาหกรรม ผลักดันไทย

เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

ในปีงบประมาณนั้น ๆ ภายใต้
เป้าหมาย 130301 ไม่มีร่าง
ข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตวัคซีนป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ไม่มีความซ้ าซ้อน

130301 

ภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

คะแนน5 มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วน โครงการจัดท าขึ้นจากหลักการและเหตุผล มีการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูล และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการจัดท าโครงการที่มีความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ แต่ยังไม่เห็น
ความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ 

คะแนน3

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท า
โครงการ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการคะแนน2

คะแนน4 มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล มีความเชื่อมโยงกับหลักการเหตุและผล และ
เป้าหมายการจัดท าโครงการ แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ แต่เป็นเพียงน าข้อมูลมาประกอบกันเท่านั้น 
ไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ 

คะแนน1
ไม่มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ไม่มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ คะแนน0

เกณฑ์ที่ โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)3
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)3
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การอ้างอิงหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการ
เหตุและผลของการจัดท าโครงการ

การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ

จากข้อมูลสถิติที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือลดอัตราการติดเชื้อและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคจึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมาตรการป้องกันหลักที่ส าคัญ คือ การมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งกองระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรคได้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2563 ถึง 9 พฤษภาคม 2565 ของผู้ป่วยในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม
ทั้งหมด 2,107,903 คน และผู้เสียชีวิตจ านวน 7,445 คน ในขณะที่มีป่วยท่ีรักษาหายแล้วสะสม 2,048,744 คน

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทางออกและวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อและการเสียชีวิต ซึ่งหาก
ประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีจ านวนเพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่าง
ทั่วถึง จะส่งผลใหป้ระชาชนมีภูมิต้านทานแก่ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ รวมถึงการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคล่ือนให้รอดพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความชัดเจนของการจัดท า
โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เอง จะสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อและการเสียชีวิตให้แก่
ประชาชน และยังท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและมีจ านวนเพียงพอ สอดคล้องตามนโยบายของ ศบค. รวมถึง
ยังช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศได้  

ข้อมูลงานวิจัย , ข้อมูลสถิติ , สถานการณ์ , แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ อาทิ รายงาน มติคณะรัฐมนตรี ฐานข้อมูลทางกฎหมาย 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงร่างข้อเสนอโครงการฯ โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 

(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)3
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม4เกณฑ์ที่

0 คะแนน
โครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน หรือ มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 
1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน  

1 คะแนน

▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน 
หรือสอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน

▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วน แต่ไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันและไม่ความชัดเจน หรือสอดคล้องกันเพียง 
1 องค์ประกอบเท่าน้ัน แต่มีความไม่ชัดเจน  

2 คะแนน
โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน หรือมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน  

3 คะแนน
▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน
▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน

4 คะแนน โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน

5 คะแนน
โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบอย่างชัดเจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม4

1
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์  และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม4

ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

หากขาดองคป์ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งจะถือว่าไม่ครบ

ความสอดคล้องขององค์ประกอบ สอดคล้อง 1 คู่

สอดคล้อง 2 คู่

สอดคล้อง 3 คู่

ความชัดเจนขององค์ประกอบ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

ทุกองค์ประกอบต้องมีความชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

คะแนน3 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ

คะแนน4 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้เป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ

คะแนน5 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้เป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ 

คะแนน2 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้เป็นล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินโครงการ

คะแนน1 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้เป็นล าดับขั้นตอน แต่ขาดความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การด าเนินงาน

คะแนน0 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมไม่ระบุข้ันตอน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง5
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง5
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมเป็นขั้นตอน

ระยะเวลาด าเนินการ

ความเป็นไปได้
ในการด าเนินการ

สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ
(วัตถุประสงค์  Output Outcome)

ระบุกิจกรรมอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจน

กิจกรรมและระยะเวลา
มีความสอดคล้อง และ
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
ต้องเป็นผลที่ให้เกิดตาม
วัตถุประสงค์ Output Outcome

ด าเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กิจ

กร
รม

เป
็นข

ั้นต
อน

แล
ะชั

ดเ
จน

กิจกรรม + ระยะเวลา 
•

สอดคล้องกัน 
•

มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ

ตัวอย่าง ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ส าหรับพ้ืนที่เขตภูมิอากาศร้อนช้ืนแถบศูนย์สูตร 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง5
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

6เกณฑ์ที่

0 คะแนน
โครงการไม่มีการระบุตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หรือมีการระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย

1 คะแนน

• กรณีท่ีโครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการและมีการระบุค่าเป้าหมายแต่ไม่ชัดเจน 
• กรณีท่ีโครงการมีการระบุตัวชี้วัดแต่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย 

หรือมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

2 คะแนน
• กรณีท่ีโครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย
• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน

3 คะแนน โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน

4 คะแนน โครงการมีการระบุตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

5 คะแนน โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีการระบุคา่เป้าหมายท่ีชัดเจน 

หมายเหตุ : การสะท้อนเป้าหมายได้เพียงบางส่วน ซึ่งเป็นการสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ยังไม่ครอบคลุมผลผลิต และผลลัพธ์
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการมตีัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม6
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานจะต้องให้คะแนนทั้ง 4 เงื่อนไข

น าคะแนนของท้ัง 4 เงื่อนไขมาบวกกัน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม

คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 5 คะแนน โดยคิดจากคะแนนรวมของทั้ง 4 เงื่อนไข ซึ่งมีคะแนนเต็มเงื่อนไขละ 1.25 คะแนน

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/
การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน7
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

น าคะแนนของท้ัง 4 เงื่อนไขมาบวกกัน จะได้ 0.75 + 1.25 + 0.5 + 1.25 = 3.75

0.75 1.25 0.5 1.25

ดังนั้น คะแนนรวมในข้อนี้จะได้ 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม

โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และการซ่อมแซมอาคารส านักงาน โดยไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานและการจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

7
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หน่วยงานต้องจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับกิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาของส านักงบประมาณ ดังนี้ หมายเหตุ : อ้างอิงจากสรุปหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วงเงินงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังก าหนด

โครงการมีความพร้อมในการด าเนินงานเพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณในปนีั้น ๆ โดยดูจากข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุงรา่งข้อเสนอโครงการฯ

ขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ความพร้อมจากค าของประมาณในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีน้ัน ๆ รวมทั้ง ความเห็นชอบของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ 

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับ
ของโครงการมีความเหมาะสม8

รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอื่น ๆ รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน 
และการพิจารณาเพ่ือชะลอจัดตั้งงบประมาณอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19

การพิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจการด าเนินงานที่อาจซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น
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การท างานยังเป็นในลกัษณะ
“แยกกันคิด แยกกันท า

ยังไม่เกิด Paradigm Shift”

ปัญหา การด าเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา #1

ปัญหา #2
หลักการ ความคิด ความเชื่อ 

โครงการส าคัญจริงไหม

ปัญหา #4

การเห็นแผนซึ่งกันและกัน

ปัญหา #3
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนปฏิบัติราชการ

*



การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ



ACTวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานหรือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานให้ดีขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

CHECK
หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

กระทรวงเจ้าสังกัด

ส่วนราชการในสังกัด

คณะท างานพิเศษ

ป.ย.ป.

คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ

คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

คกก.ปฏิรูปประเทศ

คกก.ขับเคลื่อน

รัฐสภา

คณะรัฐมนตรี

ประชาชน/สาธารณะที่ประชุมร่วมฯ

สศช.
(ฝ่ายเลขานุการฯ)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในการติดตามผลการด าเนินการของแผนขับเคลื่อนฯ BR

71



หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการท้างาน
วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา
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Open Government

Data Analytic

https://opendata.nesdc.go
.th/dataset/emenscr-
project

73



ข้อมูลทั่วไป
ความเชื่อมโยง

ระดับแผน 
เป้าหมาย

รายละเอียด
- โครงการ
- การดําเนินงาน

แผนการ
ด าเนินงาน/

กิจกรรม
งบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน

M1

- ลักษณะของโครงการ (ใช้/ไม่ใช้งบประมาณ)
- วิธีการด าเนินงาน (ด าเนินการเอง/ จัดจ้าง)

- แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาต)ิ
- แผนระดับที่ 2 (แผนปฏิรูป 
แผนแม่บท แผนความม่ันคง)

- แผนระดับที่ 3
- นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

- วงเงินงบประมาณ 
(วงเงินงบประมาณทั้งหมด 
และแหล่งเงิน)

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส

- การด าเนินงานรายไตรมาส
(การเบิกจ่ายงประมาณและผลการด าเนินงาน)

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
- ข้อเสนอแนะ

ผู้อนุมัติ

- กิจกรรม/ วิธีการด าเนินการ 
(ระบุรายไตรมาส)

- ระยะเวลาการด าเนินการของแต่
ละกิจกรรม

M2 M3 M4 M5 M6 M7

การอนุมัติข้อมูล

1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล



“Accountability”

M7 ล าดับการอนุมัติข้อมูล 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน เปรียบเทียบสถานการณ์
ปัจจุบัน กับ  ค่าเป้าหมายปี 64 และค่าเป้าหมายปี 65

ทั้งนี้  การด าเนินงานในภาพรวมมี
สถานะการบรรลุ เป้ าหมาย ดี ขึ้ น
แต่ยังคงมีเป้าหมายที่ยังมีความท้าทาย
ที่ต้ อง เร่ งด า เนินการ เพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตามที่ก าหนด ประเมินให้ค่าสีสถานะ

การบรรลุเป้าหมาย โดยค านวณเทียบ 
ให้ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เป็นฐานเท่ากับ 100

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2564 อยู่ในระดับสีเขียว
ร้อยละ 32 และสีเหลืองร้อยละ 52 รวมร้อยละ 84 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในปี 
2565 ได้

31
เป้าหมาย

อันพึงประสงค์

สามารถเข้าดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ QR Code 

แนบท้ายนี้

การรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564
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2. การด าเนินการ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564

78

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 9 เป้าหมายย่อยที่มีการ
ปรับค่าสถานะจากเดิมเป็นค่าวิกฤติ



ตัวอย่าง การใช้งานประโยชน์จาก JSON

หน่วยงานที่จัดท าโครงการภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ 

ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมาย

พิจารณาทบทวนความครบถ้วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขับเคลื่อนฯ

พิจารณาทบทวนความซ้ าซ้อนของโครงการในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยระหว่าง
หน่วยงานและพื้นที่

พิจารณาความครอบคลุมและความเกี่ยวข้องของหน่วยงานตนเองต่อเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

พิจารณา วางแผน รูปแบบและลักษณะของการจัดท าโครงการเพื่อปิดช่องว่าง (Gap)

พิจารณาทบทวนความซ้ าซ้อนของโครงการในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยระหว่าง
หน่วยงานและพื้นที่

พิจารณาความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.. ต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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ภาพรวมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล

หน่วยงานของรัฐ1

ผู้ตรวจราชการ2

สศช.6

ค.ต.ป.3

ส านักงบประมาณ5

4 คณะกรรมการระดับชาติ

CHECK

• น าเข้าข้อมูลโครงการ/แผนระดับ 3/งานวิจัย ใน
ระบบต่าง ๆ

• เร่งรัดกระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ของด าเนินงาน

การจัดท าแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลสัมฤทธิ์

• จัดท าแผนการตรวจราชการ
• จั ด ท า แ ผน ก า ร ต ร วจสอบ

ประเมินผล

จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ
รายปี และ 5 ปี

• โครงการ/การด าเนินงาน
• แผนปฏิบัติราชการ
• แผนวิจัย/งานวิจัย

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตาม
• แผน/ประเด็นการตรวจราชการประจ าปี
• แผนปฏิบัติราชการ
• เป้าหมายแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานต่อเป้าหมายของ
แผนระดับต่าง ๆ (รายปี)

จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่
กฎหมายก าหนด

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามเผนปฏิบัติการด้าน...

รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนนิงาน
ของแผนปฏิบัติการด้าน...

• ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาระบบ eMENSCR
รองรับการรายงานผลสัมฤทธิ์  

จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

(รายงานประจําป)ี

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจาก eMENSCR

วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการด า เนิน
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ท่ีสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประเมิ นสถานการณ์ การบรรลุ
เป้ าหมายและทบทวน ปรับปรุ ง
กระบวนการด าเนินงานในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

วิเคราะห์ Gap และประเมินสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเป็นกรอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของกลไกต่าง ๆ

ACT

น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเพื่อ
เป็ นข้ อมู ลสนั บสนุ นการจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
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คู่มือการจัดท า
แผนระดับที่ 3

หน้าหลักเว็บไซต์ NSCR ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ

สรุปความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับแผนแม่บทฯ

รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ในรูปแบบไฟล์ JSON 
ในระบบ eMENSCR

ระบบ eMENSCR

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data)

ความรู้
คุณธรรม

ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

nscr@nesdc.go.th 
www.tpmap.in.th

PRJ010365LINE Official Account : @nscr


