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ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน มกราคม 2565

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

มีการจัดทํารายงานประจําป�ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําป� 2564 โดยมี
การประเมินผลสัมฤทธิ�การบรรลุเป�าหมายในภาพรวม พบว่า คนอยู่ดีมีสุข
ลดลง ป�ญหาความเหลื�อมลํ�าในหลายมิติดีขึ�น และขีดความสามารถในการ
แข่งขันและประสิทธิภาพของภาครัฐไทย รวมทั�งการฟ�� นฟูระบบนิเวศ 
สิ�งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของไทยเพิ�มมากขึ�น

มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ    
 ประจําป� 2564 และมีการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุก
คณะ เมื�อวันที� 12 มกราคม 2565 โดยมีการรายงานความคืบ
หน้ากิจกรรม BIG ROCK 62 กิจกรรม ณ กันยายน 2564 

1.

    พบว่า ดําเนินการไปตามแผน 53 กิจกรรม คิดเป�นร้อยละ 85
    และล่าช้ากว่าแผน 3 กิจกรรม คิดเป�นร้อยละ 15 

2. มีการผลัดดันกฎหมายที�เอื�อต่อการพัฒนาประเทศและการบูรณาการ
   การทํางานระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีการใช้สถานการณ์บรรลุ  
 เป�าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

1.

สศช. ร่วมกับ NECTEC สร้างการตระหนักรู้ผ่านการผลิตสื�อวีดิทัศน์
เกี�ยวกับการสอนการใช้งานระบบ eMENSCR ตลอดจพัฒนาระบบ AI
เพื�อนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในระบบ eMENSCR 

ให้ทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเร่งดําเนินการนําข้อมูลทุกโครงการ/การ
ดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินการในการขับเคลื�อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที�กําหนด

2. มีการประชุมชี�แจงในการดําเนินการตามแนวทางการติดตาม 
   ตรวจสอบ และประเมินผล เพื�อขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
   ปฏิบัติตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
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ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานประจําป�ตามหมวด 3 ของพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั�น
ตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพื�อจัดทํารายงานสรุป
ผลการดําเนินการประจําป� ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจําป� 2564

มีการจัดทํารายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
  1) ส่วนที� 1 รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock จํานวน 62
กิจกรรม (เป�นไปตามแผน 53 กิจกรรม และล่าช้ากว่าแผน 9 กิจกรรม
  2) ส่วนที� 2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ   
 (ฉบับปรับปรุง) จํานวน 45 ฉบับ ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 ฉบับ อยู่
ระหว่างดําเนินการ 43 ฉบับ 
  3) ส่วนที� 3 ความคืบหน้าของประเด็นที�รัฐสภาให้ความสนใจเป�นพิเศษ

1. มีการพัฒนาระบบ eMENSCR เพื�อรองรับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 13 (พ.ศ. 2566-2570)

2. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ในการรองรับการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการ/การดําเนินงานที�สอดคล้องกับเป�า
หมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs)

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

- ไม่มี -

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

1. การรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) และ (เดือนมกราคม
– มีนาคม 2564) และ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) ต่อสภาผู้แทน
ราษฎร เมื�อวันที� 4 พฤศจิกายน 2564

2. การรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) ต่อวุฒิสภา เมื�อวันที�
23 พฤศจิกายน 2564

3. การรายงานผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมวุฒิสภาสมัย
สามัญประจําป�ครั�งที�สองทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที� ๑ และสัปดาห์ที� ๓
ของเดือน เพื�อให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ได้สอบถามความ
คืบหน้าฯ ซึ�งที�ผ่านมาได้มีคณะกรรมาธิการฯ สอบถาม ได้แก่ ด้านการ
ศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ด้านกาเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

เห็นชอบโครงการสําคัญประจําป� 2566 จํานวน 406 โครงการ 
ที�ส่งผลต่อการบรรลุเป�าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภาย
ใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ป� 2566-2570) และแนวทางการขับเคลื�อน
การดําเนินโครงการที�สําคัญให้บรรลุเป�าหมายที�กําหนด

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

มีการสร้างการตระหนักรู้โดยนํากรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที� 13 (พ.ศ. 2566-2570) มาดําเนินกระบวนการรับฟ�ง
ความคิดเห็นร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชน 
ผ่านสื�อวีดิทัศน์ YOUTUBE ตอน “อย่าคิดว่าเสียงของคุณไม่มี
ความหมาย ร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที� 13”

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน พฤศจิกายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี

- ไม่มี -

- ไม่มี -

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

1. มีการเสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 13 ต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาซึ�งเป�นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที�เริ�มกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป�นหลักนําทางใน
การขับเคลื�อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ มุ่ง “พลิกโฉมประเทศไทยสู่
สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั�งยืนประกอบด้วย 13 หมุดหมาย แบ่งออก
เป�น 4 มิติ 

2. ความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มีการลงพื�นที� 2
จังหวัด และ 1 เขตในกรุงเทพฯ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดพิษณุโลก และเขต
บางกอกน้อย ระหว่างวันที� 4-6 พฤศจิกายน 2564 ลงพื�นที�จังหวัดอุดรธานี และวันที�
10-12 พฤศจิกายน 2564 ลงพื�นที�จังหวัดพิษณุโลก เพื�อติดตามการดําเนินงานของ
ศูนย์ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติฯ และจะนําผล การติดตามมาขยายผลในพื�นที�อื�นต่อไป

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ    
 ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) เมื�อวันที� 5 ตุลาคม
2564

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ในรูป
แบบ JSON file
2. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ให้เชื�อมโยงกับระบบอื�น ๆ เช่น GFMIS
และระบบ e-PLAN 
3. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR โดยการนําเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ์
AI มาสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป�าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ
ในระบบ eMENSCR

1. มีการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมของกลุ่ม
บุคคลและ หรือบุคคลตัวอย่างในรูปแบบสื�อวีดิทัศน์ ผ่านทางเพจ FACEBOOK

2. มีการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-
2563 (THAILAND’S SDG REPORT 2016-2020) ซึ�งทั�ง 17 เป�าหมายของ SDGS มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั�ง 6 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั�ง 23 ประเด็น

1.เห็นควรให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแบบพุ่งเป�า เพื�อช่วยเหลือเยียวยาและฟ�� นฟู
ผู้ประกอบการ SMES อย่างเร่งด่วน โดยแบ่งระดับการแก้ไขให้ตรงจุด ออกเป�น 3
ระดับ ได้แก่ 1) ระดับที�มีความพร้อม ต้องพัฒนาให้มีความพร้อมมากยิ�งขึ�น 2) ระดับที�
มีความพร้อมปานกลาง ต้องปรับปรุงให้มีความพร้อม และ 3) ระดับไม่มีความพร้อม
ต้องวางแผนการพัฒนา และเรียนรู้โดยมีพี�เลี�ยงคอยชี�แนะ

2. เห็นควรกําหนดระดับการพัฒนาแบบพุ่งเป�า และแยกประเภทการช่วยเหลือและ
เยียวยาของประชาชน เพื�อเป�นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิ โดย
แบ่งเป�น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 2) การช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และ 3) การเยียวยาและแก้ไขป�ญหาของผู้ได้รับผลกระทบ

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน ตุลาคม 2564

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

1.มีมติเห็นชอบโครงการสําคัญประจําป� 2566 ที�ส่งผลต่อการบรรลุเป�าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ป� 2566-2570) จํานวน
406 โครงการ ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ

2. ความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
เมื�อวันที� 2 กันยายน 2564 
    2.1) แต่งตั�งคณะอนุกรรมการขับเคลื�อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อชจพ.)
    2.2) แต่งตั�งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานแก้ไขป�ญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.)

 3. มีการจัดประชุมประจําป� 2564 เมื�อวันที� 22 กันยายน 2564 ในหัวข้อ
“Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป�นประธาน

1. การรายงานความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อวุฒิสภา เมื�อ
วันที� 6 กันยายน 2564

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั�งที� 2/2564 
เมื�อวันที� 16 กันยายน 2564 ที�ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื�อขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

2. การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั�งที� 11 (เดือนมกราคม – มีนาคม
2564) ต่อวุฒิสภา เมื�อวันที� 7 กันยายน 2564

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน กันยายน 2564

- ไม่มี -

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 16 ก.ย. 2564

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.-64.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.-64.pdf
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ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําป� 2563 
ต่อวุฒิสภา เมื�อวันที� 17 และวันที� 23 สิงหาคม 2564

การรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจําป� 2563 และรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2563) ต่อวุฒิสภา เมื�อวันที� 17 และวันที� 23 สิงหาคม 2564

อยู่ระหว่างการเชื�อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ eMENSCR กับระบบ GFMIS
และระบบ e-Budgeting ทั�งนี� พบว่า โครงการ/การดําเนินงานจํานวน
มาก ยังไม่ได้มีการระบุรหัสงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถเชื�อมโยงข้อมูล
จากสองระบบได้

การจัดกิจกรรม “ก้าวพอดี 2564 ฟ�� นตัวอย่างมั�นคง ก้าวต่ออย่างยั�งยืน”
ระหว่างวันที� 8-9 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR และ
FACEBOOK LIVE

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน สิงหาคม 2564

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%8A.-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%84.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%8A.-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%84.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กรกฎาคม 2564

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําป� 2563 ต่อ
สภาผู้แทนราษฎร เมื�อวันที� 1 กรกฎาคม 2564

การอยู่ระหว่างการดําเนินการตามข้อสังการของนายกรัฐมนตรี 
ในคราวการเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564 
เรื�อง การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ให้เข้าใจง่าย

การจัดทําสื�อวีดิทัศน์โครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื�อน
ยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที�เป�น
พลังบวกในการขับเคลื�อนประเทศที�สําคัญในอนาคต

- ไม่มี -

การรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจําป� 2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื�อวันที� 1 กรกฎาคม 2564

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศฯ (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
เมื�อวันที� 6 กรกฎาคม 2564

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%8A.-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%84.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%8A.-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%84.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มิถุนายน 2564

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

1. สศช. ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐสําหรับการดําเนินการ
จัดทําโครงการสําคัญประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื�อขับ
เคลื�อนการบรรลุเป�าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ�งมีระยะเวลาดําเนินการตั�งแต่เดือนมิถุนายน ถึง
สิงหาคม 2564

2. ความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 มี
การจัดตั�งและนําเข้าคําสั�ง ศจพ.จ. ศจพ.กทม. และ ศจพ.ข เข้าสู่
ระบบแล้วเสร็จ จํานวน 872 อําเภอ จากทั�งหมด 878 อําเภอ และ
มีการนําเข้าคําสั�งทีมปฏิบัติการระดับตําบล จํานวน 7,021 ตําบล
และทีมปฏิบัติการระดับ อปท. จํานวน 71 ทีม

การตรวจสอบการนําเข้าโครงการ/การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCER กับรหัสงบประมาณ
ในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

เห็นควรปรับรูปแบบการนําเสนอในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(EMENSCR) ให้เข้าใจง่าย

การกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของแผนแต่ละระดับ 
(ตามหลักความสัมพันธ์)

การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) ต่อสภาผู้แทนราษฎร
เมื�อวันพุธที� 26-27 มิถุนายน 2562

มีการจัดทําเพจ FACEBOOK “คบเด็กสร้างชาติ-สร้างพลังบวก”
เพื�อใช้สําหรับเผยแพร่เนื�อหาสาระของคนรุ่นใหม่และการแบ่งป�นเรื�อง
ราวผ่านสังคมออนไลน์

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%8A.-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%8A.-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน พฤษภาคม 2564

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

มติคณะรัฐมนตรี 18 พ.ค. 2564

การพัฒนาระบบ eMENSCR สําหรับกํากับติดตาม และประเมินผล
ความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock

การพัฒนาระบบ eMENSCR เพิ�มเติม สําหรับการนําเข้าข้อเสนอ
โครงการภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื�อแก้ไขป�ญหา เยียวยาและฟ�� นฟูเศรษฐกิจและสังคมที�ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโนนา 2019 พ.ศ. 2563

- ไม่มี -

 มีมติรับทราบแผนการขับเคลื�อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จํานวน 62 กิจกรรม รวมทั�งสิ�น 881
โครงการ 

การจัดทําวีดีทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ�ของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ จํานวน 6 ตอน สําหรับกลุ่มเป�าหมาย ประกอบด้วย 
1) ผู้สูงอายุ 2) ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ 3) วัยแรงงาน 4) เยาวชน 
5) เด็ก 6) ประชาชนทั�วไป

การจัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์บนรถไฟฟ �า จํานวน 3 ตอน ได้แก่      
1) โครงการชุมชนไม้มีค่า 2) โครงการทนายความอาสาประจําสถานี
3) กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

มีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื�นที� และ
แนวทางการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ บนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

มติคณะรัฐมนตรี 18 พ.ค. 2564

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/03-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%84.64-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/03-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%84.64-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การพัฒนาระบบ eMENSCR เพื�อการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม
Big Rock ซึ�งจะทําให้เห็นเป�าหมายย่อย โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะ
เป�นผู้สรุปผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานรองรับกิจกรรม Big
Rock ซึ�งหน่วยงานเป�นผู้นําเข้าข้อมูล

- ไม่มี -

เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติเห็น
ชอบให้ สศช. ปรับรอบการรายงานให้รวดเร็วสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จริง และเริ�มเดือนมีนาคม 2564 ให้รายงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) Big Rock 62 กิจกรรม โดยแบ่งเนื�อหาการรายงานออก
เป�น 3 ส่วน ได้แก่

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบคู่มือการจัดทําแผนระดับต่าง ๆ (Handbook) 
เมื�อวันที� 27 เมษายน 2564 และมอบหมายให้ สศช. ดําเนินการเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อนําไปใช้เป�นแนวทางการดําเนินงานและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดต่อไป

ศจพ. เห็นชอบกลไกการดําเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ศจพ. จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาระบบ eMENSCR เพื�อการนําเข้าข้อเสนอโครงการภายใต้
พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื�อแก้ไขป�ญหา เยี�ยวยาและฟ�� นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที�ได้รับกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน เมษายน 2564

- ไม่มี -

- ส่วนที� 1 การขับเคลื�อนกิจกรรม Big Rock 62 จากระบบ eMENSCR
- ส่วนที� 2 การขับเคลื�อนกิจกรรม Big Rock จากหน่วยงานร่วมดําเนินการ
เป�าหมายความสําเร็จ
- ส่วนที� 3 ความคืบหน้าของประเด็นที�รัฐสภาให้ความสนใจ

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA.-%E0%B8%99%E0%B8%A3-1112-2748.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA.-%E0%B8%99%E0%B8%A3-1112-2748.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การประชุมคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั�งที�
1/2564 เมื�อวันศุกร์ที� 19 มีนาคม 2564 โดยมีมติ ดังนี�

ป�จจุบันมีโครงการดําเนินงานในระบบ eMENSCR รวมทั�งสิ�น 71,312
โครงการ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564)

- ไม่มี -

สศช. อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) เพื�อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื�อพิจารณา

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื�อออนไลน์ FACEBOOK 
ชื�อเพจ “คบเด็กสร้างชาติ-สร้างพลังบวก” และมีการจัดทําวีดิทัศน์ 5 ตอน

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มีนาคม 2564

กําหนดกลไกการดําเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออก
เป�น 3 ระดับ และมีการจัดตั�ง "ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ศูนย์อํานวยการปฏิบัติ
การฯ อําเภอและเขตในกรุงเทพมหานคร และทีมปฏิบัติการฯ"
กําหนดแนวทางการขับเคลื�อนการดําเนินงานเพื�อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั�งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP 

1.

2.

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%84.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-64.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%84.-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-64.pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ
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- ไม่มี -

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-64-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%84..pdf
http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-64-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%84..pdf


ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

สศช. อยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือการจัดทําแผนระดับต่าง ๆ (Handbook)

- ไม่มี -

วันที� 8 ธันวาคม 2563 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
2) แนวทางการขับเคลื�อนฯ

การจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื�อออนไลน์ FACEBOOK 
ชื�อเพจ “คบเด็กสร้างชาติ-สร้างพลังบวก”

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มกราคม 2564

- ไม่มี -

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%84..pdf
http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%84..pdf


ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศและแผนการปฏิรูปประเทศ    | 2563| 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

อยู่ระหว่างการประสานกับ สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื�อเร่งรัด
ในการทบทวนกฎหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

มติคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรัปบรุง) ทั�ง 13 ด้าน 
โดยกําหนด Big Rock 62 กิจกรรม และกฎหมาย 45 ฉบับ

เห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป�นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

8 ธ.ค. 2563

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื�อให้สําหรับการรายงานผล Big Rock

- ไม่มี -

15 ธ.ค. 2563 เห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป�นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

เรื�องอื�น ๆ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบผ่านโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์
ข้อมูลและป�ญญาประดิษฐ์ (Super eMENSCR)

การสร้างการตระหนักรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ในรูป
แบบการวาดภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ด และมีการนําผลงานจัดแสดง
นิทรรศการ

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เห็นชอบแนวทางการดําเนินการขับเคลื�อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

มติคณะรัฐมนตรี
8 ธ.ค. 2563

15 ธ.ค. 2563 เห็นชอบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โควิด-19 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื�อวันที� 15 ธ.ค. 2563

อยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือแผนระดับที� 3 ที�เป�นแผนปฏิบัติการด้าน ...
(HANDBOOK)

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน ธันวาคม 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรัปบรุง) ทั�ง 13 ด้าน 
โดยกําหนด Big Rock 62 กิจกรรม และกฎหมาย 45 ฉบับ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ใช้

- ไม่มี -

เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป�นผล
มาจากสถานการณ์โควิด-19 (ฉบับสมบูรณ์)

9 พ.ย. 2563

อยู่ระหว่างการจัดทําสื�อวีดีทัศน์ตามโครงการสร้างการตระหนักรู้
การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

9 พ.ย. 2563

การรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน
2563) ต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในวันที� 4 พ.ย. 2563 
และวันที� 30 พ.ย. 2563 ตามลําดับ

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เรื�องอื�น ๆ 

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน พฤศจิกายน 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เห็นชอบโครงการสําคัญเพื�อบรรลุเป�าหมายยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําป�งบประมาณ 2565

เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรัปบรุง) ทั�ง 13 ด้าน 
โดยกําหนด Big Rock 62 กิจกรรม และกฎหมาย 45 ฉบับ 

เการเชื�อมเว็บไซต์ ThaiME กับระบบ eMENSCR เพื�อเผยแพร่ข้อมูล
ความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

การดําเนินโครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์
ในกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาด
ดิจิทัลอาร์ตที�สะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรี 29 กันยายน 2563

อยู่ระหว่างการรับฟ�งความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติดันเป�นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ json ให้ทุกส่วนราชการสามารถ
ดาวน์โหลดและนําไปใช้งานต่อได้

อยู่ระหว่างการจัดทําสื�อวีดีทัศน์การสร้างความตระหนักรู้การขับเคลื�อน
ยุทธศาสตร์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในช่วงอายุ 10-30 ป�

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
19  ตุลาคม 2563

เรื�องอื�น ๆ 
การวิเคราะห์กิจกรรม Big Rock และประเด็นบูรณาการระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ 7 ประเด็น

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน ตุลาคม 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เห็นชอบการดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี�ยนแปลง หรือความจําเป�นของประเทศ

การรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
ต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในวันที� 5 ส.ค. 2563 
และวันที� 31 ส.ค. 2563 และวันที� 8 ก.ย. 2563 ตามลําดับ

การจัดทําวีดีทัศน์ "เราเท่ากัน" สร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส
เพื�อให้กลุ่มคนพิการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปฏิรูประเทศ 
เมื�อวันที� 2-3 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เรื�องอื�น ๆ 

มติที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
- ไม่มี -

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 10 ก.ย. 2563

เห็นชอบโครงการสําคัญประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

เห็นชอบร่างระเบียบที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื�่อนไขการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับที� ..) พ.ศ. ....

เห็นชอบแนวทางการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศประจําป�

เห็นชอบการแต่งตั�งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั�ง 6 คณะ 
จํานวน 80 คน

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กันยายน 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สศช. ร่วมกับ nectec จัดอบรมการใช้ระบบ eMENSCR 
เพื�อการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เมื�อวันที� 20 ส.ค. 2563

การเผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ�ของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2562

มติคณะรัฐมนตรี 29 กันยายน 2563

การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ อันเนื�องมาจากผลกระทบของโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

การเผยแพร่วีดีทัศน์การปฏิรูปประเทศพัฒนาอนาคตเพื�อคนไทย
และความยั�งยืน

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ

เรื�องอื�น ๆ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุงเพิ�มเติม เพื�อประกอบการรับฟ�งความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน สิงหาคม 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

- ไม่มี -

เห็นชอบรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

การหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในการเชื�อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบ eMENSCR กับระบบการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP

- ไม่มี -

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

สศช. ในฐานะฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานของรัฐ
ในระดับกรม หรือเทีียบเท่าเพื�อชี�แจงการดําเนินการจัดทําโครงการ
สําคัญตามแนวทางการขับเคลื�อนแผนแม่บทฯ ผ่านระบบออนไลน์

เห็นควรให้มีแผนผลสัมฤทธิ�เป�นรูปธรรม การประเมินผลเพื�ออะไร 
เพื�อใคร อย่างไร ต้องมีความชัดเจน

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติคณะรัฐมนตรี 14 ก.ค. 2563

เรื�องอื�น ๆ 
การรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
ต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในวันที� 9 ก.ค. 2562 

การประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั�งที�
2/2563 เมื�อวันที� 14 ก.ค. 2563

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กรกฎาคม 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

- ไม่มี -

เห็นชอบการแต่งตั�งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จํานวน 13 ด้าน 

การเชื�อมโยงข้อมูลระบบ eMENSCR กับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) เพื�อการรายงานผลการดําเนินโครงการที�สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื�น ๆ

อยู่ระหว่างการประสานสํานักงาน ก.พ. เพื�อบรรจุหลักสูตรเกี�ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และเจ้าหน้าที�ของรัฐ รวมถึงการเลื�อน
ระดับตําแหน่งของข้าราชการและเจ้าหน้าที�รัฐทุกคน

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ระหว่างการประมวลผลความสอดคล้องตามภารกิจ บทบาท 
และหน้าที�ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับเป�าหมายของแผนแม่บทย่อย
140 เป�าหมาย ตามมติ ครม. เมื�อวันที� 5 พ.ค. 2563

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2563

เรื�องอื�น ๆ 

การรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
ต่อวุฒิสภา ในวันที� 29-30 มิ.ย. 2563

อยู่ระหว่างการเตรียมการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมในการรองรับชีวิตใหม่ (New Normal)

การจัดทําเว็บไซต์ ThaiME เพื�อเป�นช่องทางให้ทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง
แสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ 

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการที�ผ่านการกลั�นกรองในเบื�องต้น ในรูปแบบ
ไฟล์ JSON เพื�อใช้ในการติดตาม และประเมินผลของภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง 

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มิถุนายน 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

- ไม่มี -

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR เพื�อรองรับโครงการกู้เงินเพื�อ
แก้ไขป�ญหา เยียวยา และฟ�� นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที�ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19

จัดทําเกมกระดาน "เมืองพัฒน์" แล้วเสร็จ เพื�อมุ่งเน้นให้ผู้เล่นร่วมกัน
วางแผนและคิดวิเคราะห์

มติคณะรัฐมนตรี 5 พ.ค. 2563

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติคณะรัฐมนตรี 

เรื�องอื�น ๆ 

อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั�งผู้ทรงคุณวุฒิเป�นกรรมการปฏิรูปประเทศ
ตามขั�นตอนของกฎหมายต่อไป

เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานจัดทําโครงการสําคัญเพือบรรลุ
เป�าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ใน 4 ขั�นตอน ดังนี�
 (1) การมองเป�าหมายร่วมกัน
 (2) ทําโครงการสําคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์
 (3) การจัดลําดับความเร่งด่วนของโครงการสําคัญ
 (4) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�

อยู่ระหว่างการเชื�อมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR เข้ากับระบบ
e-Plan เพื�อรองรับการนําเข้าข้อมูลและการรายงานผลการดําเนินงาน/
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

อยู่ระหว่างการจัดส่งวีดีทัศน์รายวิชาุยุทธศาตร์ชาติ เพื�อเผยแพร่ให้แก่
ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ภายในเดือนมิถุนายน 2563

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน พฤษภาคม 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การจัดทําชุดเอกสารวิเคราะห์จัดทําโครงการสําคัญที�จะสามารถส่งผลต่อ
การบรรลุแผนแม่บทย่อยทั�ง 140 เป�าหมาย สําหรับใช้ในการจัดทํา
โครงการสําคัญป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน 2563 
เพื�อจัดทํารายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

อยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เอกชน และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรภาครัฐ 
เพื�อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนสร้างความตระหนักรู้

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติคณะรัฐมนตรี 

เรื�องอื�น ๆ 

อยู่ระหว่างการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามที�นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการ เพื�อแต่งตั�งกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ�มเติม

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 1/2563 
วันพุธที� 1 เม.ย. 2563

หน่วยงานของรัฐมีการขยายเวลาให้สามารถรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการ/การดําเนินงานในระบบ eMENSCR 
ในช่วงไตรมาสที� 2  กรณีมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจํา
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื�อนําไปใช้ในการแก้ไขป�ญหาโควิด
ตามมติ ครม. เมื�อวันที� 7 เมษายน 2563

การจัดทําและเผยแพร่สื�อการ์ตูนสั�นในชื�อชุด "ร่วมมือกัน มันช่วยได้"

อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนตัวชี�วัดและค่าเป�าหมายแผนแม่บทฯ 
โดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด-19

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน เมษายน 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําป�ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศเสร็จแล้ว และได้จัดส่งไปยังหน่วยงานตามที�
กฎหมายกําหนดด้วยแล้ว

เห็นควรขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใน 90
วัน นับตั�งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั�งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ�ม
เติมครบทุกคณะ

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR 

มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี�ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� 
ด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (พื�นที�นําร่องจังหวัด
พระนครศรีอยุทธยา)

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 25 มี.ค. 2563

เรื�องอื�น ๆ 

การประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั�งที�
1/2563 เมื�อวันพุธที� 25 มี.ค. 2563 เพื�อพิจารณาร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศ จํานวน 10 ด้าน

- ไม่มี -

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มีนาคม 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจําป� 2562

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนําเข้าข้อมูลโครงการ/การดําเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในระบบ eMENSCR 

การสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มเปราะบาง ในพื�นที�นําร่องจังหวัดอุบลราชธานี

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

เรื�องอื�น ๆ 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ตามมติ ครม. เมื�อวันที� 3 ธันวาคม
2562 โดยมีการจัดรับฟ�งความคิดเห็นในพื�นที�ทั�ง 4 ภาค

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการประมวลความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2562) 

อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประจําป� 2562

สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ พิจารณาเป�าหมายของแผนแม่
บทฯ ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื�อจัดทําร่างโครงการสําคัญใน
การบรรลุเป�าหมาย เพื�อเสนอคณะรัฐมนตีพิจารณา

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กุมภาพันธ์ 2563



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจําป� 2562

- ไม่มี -

การตรวจสอบสถานะการนําเข้าโครงการ/การดําเนินงานของหน่วยงาน
รัฐในระบบ eMENSCR 

อยู่ระหว่างการจัดทําเนื�อหาสื�อวิดีทัศน์เปรียบเทียบผลการดําเนินการ 
ก่อน - หลัง ของการมียุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เรื�องอื�น ๆ

มติที�ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

เรื�องอื�น ๆ 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ และมีการประชุมเพื�อรับฟ�ง
ความคิดเห็นในระดับพื�นที� 4 ภาค

- ไม่มี -

การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน
2562 ต่อวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร เมื�อวันที� 28 ม.ค .2563
และวันที� 30 มกราคม 2563 ตามลําดับ

สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ พิจารณาเป�าหมายของแผนแม่
บทฯ ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื�อจัดทําร่างโครงการสําคัญใน
การบรรลุเป�าหมาย เพื�อเสนอคณะรัฐมนตีพิจารณา

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มกราคม 2563



ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศและแผนการปฏิรูปประเทศ    | 2562| 2562

  



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน ธันวาคม 2562

การหารือเกี�ยวกับแนวทางการดําเนินงานขับเคลื�อนเป�าหมาย
การพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGS) โดยเฉพาะภารกิจร่วม 
หรือภารกิจเดียวกันกับการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดย สศช. มีการจัดทําความเชื�อมโยงเป�าหมายของ SDGS 
เข้ากับเป�าหมายของแผนแม่บทฯ 

19 ธ.ค. 2562

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อขับเคลื�อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื�อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

16 ธ.ค. 2562

สศช. ได้จัดส่งชื�อผู้ใช้และรหัสผ่านให้หน่วยงานของรัฐ ทั�งส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื�น ๆ 
ทั�งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื�อใช้ในการดําเนินการนําเข้าข้อมูล
โครงการ/การดําเนินการ ในระบบ eMENSCR

การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้วยพลังภาพถ่ายที�สร้างสรรค์”

- ไม่มี -

26 ธ.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการจัดทําโครงการสําคัญเพื�อบรรลุเป�าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ 

การประชุมคณะกรรมการเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน (กพย.) 

สศช. ได้จัดส่งชื�อผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ เพื�อใช้ในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบ eMENSCR

การจัดทําวีดีทัศน์เปรียบเทียบผลการดําเนินการ ก่อน – หลัง 
ของการมียุทธศาสตร์ชาติ

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

อยู่ระหว่างการนํามติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื�อวันที� 28 ตุลาคม
2562 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)
ต่อสภาผู้แทนราษฎรตามที�คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เริ�มดําเนินการเชื�อมโยงข้อมูลระบบ eMENSCR กับระบบฐานข้อมูล
ที�อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ เช่น ระบบ e-Plan 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 

จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในรูปแบบวีดีทัศน์ MOOCS

ในการดําเนินการในระยะต่อไป ในส่วนขับเคลื�อนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ได้ข้อสรุปที�ชัดเจน

การลงพื�นที�จังหวัดสมุทรสาคร เพื�อทดลองใช้ระบบบันทึกและแสดงข้อมูล
ครัวเรือน เพื�อการพัฒนาคนแบบชี�เป�า (TPMAP Logbook) 
ซึ�งจะนํามาเชื�อมโยงกับระบบ eMENSCR 

อยู่ระหว่างการจัดทําการ์ตูนสั�น เพื�อใช้เป�นเครื�องมือในการสอดแทรก
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครู

6 พ.ย. 2562

อยู่ระหว่างการจัดทําเกมกระดานเพื�อใช้เป�นเครื�องมือในการสร้างการ
ตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี�ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน พฤศจิกายน 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เห็นชอบการกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการขับเคลื�อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 3 ระดับ 

อยู่ระหว่างการนําเสนอประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ต่อคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR)

การประชุมร่วมกับอธิบดีและผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย 2562 เพื�อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลความจําเป�นพื�น
ฐาน รวมทั�งการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMP ในการแก้ไขป�ญหาความยากจน
และการพัฒนาคนแบบชี�เป�า

เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนระดับที� 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน ... 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา เรื�อง “การส่งเสริมความ
พร้อมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ”

28 ต.ค. 2562

เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ สํานักงบประมาณ สศช.
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทําโครงการสําคัญ นําไปสู่การสนับสนุน
การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประเมินผลสํารวจความพร้อม และวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนา
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

เห็นชอบให้ สศช. ดําเนินการเชื�อมโยงระบบ eMENSCR กับระบบข้อมูล
ที�อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา 
และคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร 

- ไม่มี -

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน ตุลาคม 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื�อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เมื�อวันที� 23 กันยายน 2562 

การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) ต่อวุฒิสภา 
เมื�อวันที� 16 กันยายน 2562

การเป�ดระบบติดตาม และประเมินผล (eMENSCR) ให้หน่วยงาน
นําเข้าข้อมูลรายงานผลการดําเนินการงานอย่างต่อเนื�อง

การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสร้างสรรค์ เพื�อสร้างการตระหนักรู้
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื�อวันที� 25 กันยายน 2562 

การประชุมชี�แจงและทําความเข้าใจเกี�ยวกับเป�าหมายหลักในการยกระดับ
การดําเนินการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการบริการ
ประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับ
ภาคีระหว่างประเทศ เมื�อวันที� 27 กันยายน 2562 

การหารือกับหน่วยงานเพื�อเชื�อมระบบ eMENSCR กับฐานข้อมูลอื�น ๆ 

การประชุมหารือประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กับผู้แทน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยที�ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื�อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณามอบหมาย
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน กันยายน 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)
ต่อรัฐสภา ทั�งนี� ที�ผ่านมามีการเสนอรายงานความคืบหน้าฯ ต่อรัฐสภาแล้ว
จํานวน 3 ครั�ง

การเป�ดระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการในรอบไตรมาส 3 
ของป�งบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)

อยู่ระหว่างการจัดทําสื�อสาธารณะต่าง ๆ ในการสร้างการตระหนักรู้
และความเข้าใจในการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ระหว่างการเตรียมข้อเสนอการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
แผนแม่บทฯ และเป�าหมายของแผนแม่บทฯ ทั�งในระดับประเด็น 
จํานวน 23 ประเด็น ระดับเป�าหมายประเด็น จํานวนรวม 37 เป�าหมาย 
และระดับเป�าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จํานวนรวม 140 เป�าหมาย
เพื�อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

การประชุมหารือการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับผู้แทนโรงเรียน
รักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ เพื�อการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562 

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขอมูลเพ่ิมเติม

คลิกเดือน สิงหาคม 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กรกฎาคม 2562

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื�อวันที� 1 กรกฎาคม 2562 และประเด็น
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื�อวันที� 4 กรกฎาคม 2562

เตรียมการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความสอดคล้องตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562

การจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อเชื�อมโยงฐานข้อมูล
ที�อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ เข้ากับระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

การจัดทําโมชั�นกราฟฟ�ค (MOTION GRAPHIC) เพื�อเผยแพร่ประเด็น
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั�ง 6 ด้าน

- ไม่มี -

การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) ต่อที�ประชุมวุฒิสภา
เมื�อวันที� 8 กรกฎาคม 2562

การจัดทําขั�นตอนการอนุมัติการรายงานตามระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)

การเผยแพร่วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) 
ฉบับภาษาอังกฤษ 

การจัดงานก้าวพอดี (A BRIGHT LEAP FORWARD) OPEN HOUSE
การนําใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�สนับสนุนการบรรลุเป�าหมาย
การพัฒนาที�ยั�งยืน เมื�อวันที� 9-11 กรกฎาคม 2562 

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การหารือกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือผู้แทนจากทุกคณะ 
เมื�อวันที� 21 มิถุนายน 2562 เพื�อหารือแนวทางการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ ก่อนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั�งการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิรูปประเทศ

การปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื�อวันที� 4 ธันวาคม 2560 

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานติดตามและประเมินผล (eMENSCR) 
ในส่วนของการอนุมัติโครงการ/แผนงานการดําเนินการตามสาย
การบังคับบัญชา โดยการออกแบบตามหลักความรับผิดชอบ
(Accountability) 

การจัดทําวีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ฉบับภาษาอังกฤษ 

เห็นควรเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกภาคส่วน

การกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของแผนแต่ละระดับ 
(ตามหลักความสัมพันธ์)

การรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) ต่อสภาผู้แทนราษฎร
เมื�อวันพุธที� 26-27 มิถุนายน 2562

การสร้างการตระหนักรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มิถุนายน 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การจัดประชุมชี�แจงการดําเนินการตามแผนแม่บทฯ 

ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
เมื�อวันที� 13 พฤษภาคม 2562 

ให้มีการชี�แจงสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้เข้าใจระบบงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการที�สอดคล้องกน และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดจากการปรับแผน
การปฏิรูปประเทศ ทั�ง 11 ด้าน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างการตระหนักรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา

การขับเคลื�อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ สืบเนื�องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 4 ธันวาคม
2560 เกี�ยวกับการกําหนดแผนออกเป�น 3 ระดับ 

การพิจารณาปรับห้วงเวลาการบังคับใช้แผนระดับที� 3 ต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที�กําหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน พฤษภาคม 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ
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ประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื�อวันที� 18 เมษายน 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ตรวจร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

การสร้างการตระหนักรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562

จัดทําต้นแบบสําหรับผลิตเกมฝ�กสมองและสร้างทักษะที�สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การปรับปรุงแผนงาน/โครงการที�มีความสําคัญและมีความสอดคล้องกับ
15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ป�แรก (พ.ศ. 2561-2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของแผนแม่บทฯ เพื�อ
แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship)

การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)

การจัดทําสื�อวีดีทัศน์เพื�อเผยแพร่การสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกับขับ
เคลื�อนประเทศ ชื�อชุด “ไม่จําเป�นต้องมีพลังพิเศษ คุณก็พัฒนาประเทศได้ –
YOU CAN BE A HERO”

อยู่ระหว่างการออกแบบสื�อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื�อง ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และสาระอื�น ๆ ที�
เกี�ยวข้องผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบเป�ด (THAI-MOOC)

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน เมษายน 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562

ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที�เสนอคณะรัฐมนตรี

- ไม่มี -

อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนต่าง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวันที� 12 มีนาคม 2562 เช่น ปรับข้อกฎหมาย
ปรับตัวชี�วัด ปรับวงเงินตามหลักวินัยการเงินการคลัง และปรับกิจกรรม
และวิธีการติดตามให้ตรงกับแนวทางการพัฒนา

การจัดทําสื�อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื�อง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และสาระอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องผ่าน
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเป�ด (THAI-MOOC)

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มีนาคม 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

การจัดทําฐานข้อมูลของเป�าหมายและตัวชี�วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 
ทั�ง 23 ฉบับ โดยมีเป�าหมายรวม 36 เป�าหมาย 39 ตัวชี�วัด 
และมีแผนย่อยรวมทั�งสิ�น 85 แผนย่อย 

คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที�เสนอคณะรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื�อนการปฏิรูปประเทศ ครั�งที� 3/2562
เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2562 และที�ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้ขับเคลื�อนการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
มิถุนายน 2562 

การประสานกับสถาบันการศึกษาในการร่วมสร้างการตระหนักรู้
และการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ

อยู่ระหว่างขั�นตอนการนําเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาต่อไป

การจัดทําการ์ด (CARD GAME) เพื�อเป�นสื�อในการสร้างความรู้
และความเข้าใจเกี�ยวกับยุทธศาสตร์ชาติต่อกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ�งได้ทดลองในพื�นที�จริงกับนักเรียนทั�ง 2 ระดับแล้ว 
พบว่ามีผลตอบรับที�ดี

การจัดทําสื�อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื�อง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และสาระอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องผ่าน
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเป�ด (THAI-MOOC)

NECTEC ได้ดําเนินการเชื�อมโยงฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับระบบ TPMAP เพื�อวิเคราะห์
หากลุ่มเป�าหมายที�เป�นคนพิการที�ยากจน เบื�องต้นพบว่ามี 147,390 คน

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน กุมภาพันธ์ 2562



ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR)

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีการประชุมเมื�อวันที� 9 มกราคม 2562
เพื�อชี�แจงการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการสําคัญภายใต้ 
15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน

การปรับปรุงระบบ eMENSCR อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ระบบสามารถ
ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ�งขึ�น

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 1/2562 
เมื�อวันที� 25 มกราคม 2562 และที�ประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที�ประธานคณะกรรมการ
อิสระเพื�อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุม ครั�งที� 1/2562 
เมื�อวันที� 25 มกราคม 2562 และที�ประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนแม่บทฯ จํานวน 23 ฉบับ และเห็นชอบในหลักการแผนงาน/
โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ป�แรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น เพื�อใช้เป�นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2563

การจัดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (BIG
BANG) อนาคตไทยอนาคตเรา 

การประสานกับสถาบันการศึกษาในการร่วมสร้างการตระหนักรู้
และการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ

นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั�งสํานักนายกรัฐมนตรี ที� 24/2562 ลงวันที� 29
มกราคม 2562 เรื�อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื�อน
การปฏิรูปประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิกเดือน มกราคม 2562



ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ   | 2561| 2561

  



ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน ธันวาคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

อยู่ระหว่างปรับ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ

อยู่ระหว่างการนําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

1. อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ....

2. อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ EMENSCR เพื�อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน ทั�งในส่วนการนําเข้าข้อมูล การค้นหาข้อมูล 
และรูปแบบการรายงาน

มีการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี�
1. จัดทําเกมการ์ด (CARD GAME)

2. จัดทําสื�อสร้างการรับรู้เกี�ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับผู้บกพร่อง
   ทางการมองเห็น

3. สร้างการตระหนักรู้ผ่านสถาบันการศึกษา

4. จัดทําเว็บไซต์เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน พฤศจิกายน 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื�อวันที� 21 พฤศจิกายน
2561 มติเห็นชอบในหลักการการปรับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ

2. มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 5/2561 เมื�อวันที�
30 พฤศจิกายน 2561 มติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23
ฉบับ และกําหนด 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ป�แรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ อยู่ระหว่างการเสนอ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

1. คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติฯอยู่ระหว่าง
การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

2. มีการจัดทําคู่มือประกอบการใช้งานระบบ eMENSCR 
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สศช.

มีการจัดทําสื�อสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สศช.

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน ตุลาคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
เมื�อวันที� 13 ตุลาคม 2561

2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที� 19-26 ตุลาคม 2561 
ณ จังหวัดชลบุรี เพื�อเตรียมการจัดทําร่างแผนแม่บทฯ และมีการจัด
ลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ (FLAGSHIP PROJECTS) 
ของร่างแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน
ในช่วงระยะ 5 ป�แรกของยุทธศาสตร์ชาติ

3. มีการพิจารณาประเด็นแผนแม่บทจากเดิม 32 ประเด็น เป�น 34
ประเด็น โดยมีแผนย่อยรวมทั�งหมด 145 แผน

4. มีการกําหนดประเด็นเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ป�แรกของยุทธศาสตร์
ชาติ จากเดิมกําหนด 14 ประเด็น เพิ�มเป�น 15 ประเด็น

5. มีการประชุมร่วมกันเพื�อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ จํานวน 34 ฉบับ โดยนําผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั�งที� 2 มาพิจารณา โดยมีการปรับลด (ร่าง)
แผนแม่บท จากเดิม 34 ฉบับ เป�น 23 ฉบับ เพื�อบูรณาการประเด็น
ทับซ้อนและยุบรวมประเด็นที�มีความสัมพันธ์กัน

1. มีการประชุมหารือและประสานการดําเนินงานต่าง ๆ ระหว่างคณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศ กับคณะกรรมการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องใน
หลายวาระ  

2. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ดําเนินการเร่งรัดกฎหมายภาย
ใต้แผนการปฏิรูปประเทศ และมีการจัดกลุ่มร่างกฎหมาย

-ไม่มี-

1. มีการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ และได้จัดส่งให้คณะรัฐมนตรี คณะ
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศ
2. มีการจัดทําเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. มีการว่าจ้างให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื�อคนตาบอดฯ แปลร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติเป�นอักษรเบรลล์ พร้อมทั�งจัดทําไฟล์เสียงประกอบ

การสร้างความตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
ควรเน้นการสร้างการเรียนรู้ เพื�อให้เกิดประโยชน์ และเพิ�มปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชน มากกว่าการเล่นการ์ดเกมอย่างเดียว

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน กันยายน 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. มีการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ทั�ง 6 คณะ เมื�อวันที� 14 กันยายน 2561 เพื�อหารือความก้าวหน้าและ
ประเด็นป�ญหาอุปสรรคการดําเนินการเตรียมการจัดทําร่างแผนแม่บทฯ

2. มีการปรับร่างแผนแม่บทฯ จากเดิม 37 ประเด็น เหลือ 32 ประเด็น

1. มีการขับเคลื�อนกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน (QUICK WIN)
 

2. มีการเร่งรัดกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 32 ฉบับ

1. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที�เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป�นเรื�องด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื�อวันที� 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

2. มีการจ้าง NECTEC เป�นที�ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรายงาน
การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(eMENSCR)

มีการจัดทําสัญลักษณ์ในการสื�อสาร (LOGO) และภาพสื�อสารหลัก
(KEY VISUAL) และเพลงสําหรับการสร้างการตระหนักรู้ต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน สิงหาคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั�งที� 1 เพื�อเตรียมการจัดทําร่างแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. มีการประชุมหารือร่วมระหว่างประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ทั�ง 6 ด้าน เมื�อวันที� 18 สิงหาคม 2561 เพื�อหารือการจัดลําดับความ
สําคัญประเด็นการพัฒนาในช่วง 5 ป�แรก และการบริหารจัดการ
ประเด็นทับซ้อน (CROSS-CUTTING ISSUES) ของทั�ง 77 ประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. มีการขับเคลื�อนกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน (QUICK WIN) 

2. มีการประชุมหารือกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทั�ง 12 ด้าน

3. มีการเร่งรัดกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 28 ฉบับ

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ เพื�อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
และรายงานต่อรัฐสภาเพื�อทราบ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561)

อยู่ระหว่างการดําเนินการจ้าง NECTEC เพื�อเป�นที�ปรึกษาโครงการ
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ (EMENSCR)

มีการร่างสัญลักษณ์ในการสื�อสาร (LOGO) การสร้างการตระหนักรู้
ต่อยุทธ์ศาสตร์ชาติ

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน กรกฎาคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. อยู่ระหว่างกระบวนการนําร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ�นทูนเกล้าทูล
กระหม่อมถวายฯ

2.มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 4/2561 
เมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2561 และที�ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทาง
และกรอบระยะเวลาการเตรียมการจัดทําร่างแผนแม่บทฯ

มีการขับเคลื�อนกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน (QUICK WIN)

1. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที�เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป�นเรื�องด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อ
วันที� 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 

2. มีกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงกอกข้อมูลในระบบ
eMENSCR

1. มีโครงการจ้างเหมาเพื�อจัดทําสารคดีสั�นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก “งบกลาง” 
ในการสร้างการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน มิถุนายน 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. นายกรัฐมนตรีได้ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา เมื�อวันที� 8 มิถุนายน 2561
2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการแต่งตั�งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
3. มีการเตรียมการจัดทําร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 15
กุมภาพันธ์ 2561
4. มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 3/2561 
เมื�อวันที� 1 มิถุนายน 2561 และที�ประชุมมีมติรับทราบการเตรียมการ
จัดทําร่างแผนแม่บทฯ 
5. มีการบรรจุหัวข้อประเด็นสําคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติทั�ง 6 คณะ
ในร่างแผนแม่บทฯ

มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการขับเคลื�อนการปฏิรูปประเทศ
กับผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั�ง 11 คณะ เมื�อวันที� 7
มิถุนายน 2561 เพื�อหารือป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการที�สามารถดําเนินการได้ทันที (QUICK WIN)

มีการประชุมชี�แจงการนําเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการที�เกี�ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบ eMENSCR 

1. มีการจัดทําวีดิทัศน์และอินโฟกราฟฟ�ก เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
 
2. มีการจัดแปลร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) เป�นภาษาอังกฤษ

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน พฤษภาคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

มีการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปประเทศกับประธาน
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพื�อเตรียมการจัดทําร่าง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. มีการจัดกลุ่มกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน (QUICK WIN) 
จํานวน 40 โครงการ

2. มีการจัดกลุ่มการสร้างการรับรู้ (THEME) จํานวน 6 กลุ่ม ได้แก่
   1) แก้จน
   2) แก้เหลื�อมลํ�า
   3) แก้โกง
   4) การมีส่วนร่วมในการปกครอง
   5) เปลี�ยนราชการเพื�อประชาชน
   6) สร้างอนาคตไทย

1. มีการประชุมชี�แจงแนวทางการจัดทําแผน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และวิธี
การดําเนินการของระบบ EMENSCR เมื�อวันที� 4 พฤษภาคม
2561

2. มีการร่างระเบียบการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมิน
ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

อยู่ระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณ เพื�อดําเนินโครงการสร้าง
การรับรู้เกี�ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

การใช้งบประมาณในการปฏิรูปประเทศให้ใช้เป�นแนวทางการบริหาร
จัดการแผนงานโครงการของงาน FUNCTION งานบูรณาการ
นโยบาย/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ท้องถิ�นด้วย หากแยกออกมาทั�งหมด
จะเป�นป�ญหางบประมาณ เพราะขณะนี�รายได้ประเทศยังเพิ�มไม่มาก 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติแผนและขั�นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 จําเป�นต้องให้ความสําคัญกับ 2 เรื�อง คือ
1) งบประมาณ
2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (ทําได้/ทําไม่ได้) จะมีผลต่อตัวชี�วัดของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ จะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน เมษายน 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน มีนาคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามผลการรับฟ�งความคิดเห็น

2. มีการประชุมหารือประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
ทั�ง 6 คณะ เมื�อวันที� 16 มีนาคม 2561

1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั�ง 11 คณะ มีการจัดลําดับกิจกรรม
ที�มีความสําคัญและเร่งด่วนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมระบุ
กรอบวงเงินงบประมาณที�ใช้ในการดําเนินงานในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2563 เบื�องต้น

2. ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศทั�ง 11 ด้าน ให้รัฐสภา 
(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ทราบตามขั�นตอนของพระราชบัญญัติ
แผนและขั�นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศแล้ว เมื�อวันที� 29
มีนาคม 2561

มีการออกแบบระบบติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน
งานของหน่วยงานรัฐ ตามที�กําหนดไว้ในหมวด 3 ของพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และหมวด 3 ของพระราชบัญญัติแผน
และขั�นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ

มีการปรับปรุงแผนการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื�อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศให้มีความเหมาะสมมากยิ�งขึ�น 

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

 1. มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 1/2561 
เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ ดังนี�
    - เห็นชอบการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ
    - เห็นชอบให้ สศช. จัดทําระบบสารสนเทศในการรายงานผลการ
ดําเนินการของรัฐ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของรัฐ

2. มีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ใน 4 ภูมิภาค

มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั�งที� 1/2561 
เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2561 แมีมติ ดังนี�
- เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 

-ไม่มี-

มีการกําหนดกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้
ต่อยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีกลุ่มเป�าหมาย
ดังนี�
1) กลุ่มเยาวชนและคนรุ่งใหม่ (YOUNG GENS)
2) กลุ่มเอกชน
3) กลุ่มประชาชน

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน มกราคม 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ในที�ประชุมคณะรัฐมนตรี

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ   | 2560| 2560

  



ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน ธันวาคม 2560

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ อยู่ระหว่างการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�

1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รับทราบผลการทบทวน
   และปรับปรุงเป�าหมายของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป�
   (พ.ศ. 2560 - 2579)

2. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม เริ�มดําเนินการ
จัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นทั�งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค
รวม 36 ครั�ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เห็นควรตั�งคณะทํางานพิเศษภายในสํานักงานปลัดกระทรวงของ
แต่ละกระทรวง เพื�อทําหน้าที�ประสานงานเชื�อมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing


ขอมูลเพ่ิมเติม
คลิก

ข้อมูลเพิ�มเติม
คลิก

ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

·ÕèÁÒ : ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯þÔÃÙ»»ÃÐà·È¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ 

เดือน พฤศจิกายน 2560

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) 

การสรางการรับรู
และความเขาใจ

ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั�ง 
   เมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2560 มีการแต่งตั�งคณะกรรมการ
   จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ จํานวน 6 คณะ

2. มีการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการและเลขานุการ
   คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ เพื�อชี�แจงทําความเข้าใจ
   รูปแบบและขั�นตอนการทํางาน

3. มีการแต่งตั�งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

4. มีการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการและเลขานุการ
   คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน
   2560 มีมติเห็นชอบกรอบทิศทางและเป�าหมายของยุทธศาสตร์
   ในแต่ละด้านตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560-
   2579)

5. อยู่ระหว่างการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั�ง 11 คณะ ได้มีการกําหนดประเด็น
   การปฏิรูปที�สําคัญเบื�องต้นและเริ�มดําเนินการรับฟ�งความคิดเห็น
   หน่วยงานของรัฐและประชาชน

2. มีการแต่งตั�งคณะอนุกรรมการ

3. มีการประชุมร่วมประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและประธาน
   กรรมการปฏิรูปประเทศ เมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2560 เพื�อกําหนด
   แนวทางการประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
   และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

-ไม่มี-

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%AA.-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVkNNHuV3grKcxDYSeHM2xKLKTOWb5YY/view?usp=sharing

