
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
หลังโควิด ๑๙

@มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 - 2565)

ปีงบประมาณ 2561

13 ตุลาคม 2561 18 เมษายน 2562

มติ ค.ร.ม. 5 พฤษภาคม 2563
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ



ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560

มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ ต้องความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ 

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งช่ือแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … 

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุช่ือแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม . วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม . เป็นต้น ว่าให้ใช้ช่ือแผนว่า แผนแม่บทด้าน... 
แผนพัฒนา...  หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ช่ือแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณี
แผนที่เป็น issue base



มาตรา 10 และ 11 แห่ง พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ฯ ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือ
สถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใดได้ 

ยุทธศาสตร์ชาติกับโรคอุบัติใหม่

“การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 

และปัจเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง”

“ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติและทกุระดับเพิ่มขึ้น
ประชาชนอยูด่ี กินดี และมีความสุขดีขึ้น”
(สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ)

แผนย่อยที่ 5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

“...การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดข้ึนของโรคระบาด
และโรคอุบัติใหม่ จะส่งผลให้การเฝา้ระวงัด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคญัมากขึ้น...”

• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนา
โครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภยัเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่
มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  า การพัฒนาระบบสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ

• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน โรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ  า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
จากโรคระบาดต่าง ๆ

สนับสนุน

แผนแม่บทฯ ประเด็น
(1) ความมั่นคง

แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนากลไก เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ โดยมีแนวทางการพัฒนา ส่วนการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 15 แนวทาง ซ่ึง
มีแนวทาง 1 แนวทางให้มีการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี หมายรวมถึง 
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางน้ํา และอื่น ๆ

แผนแม่บทฯ ประเด็น
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี



การพิจารณาทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการศึกษาและประเมินสถานการณ์ ในการรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้เครื่องมือ PESTLE และ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และได้

Political

Economic

Social

Technology

Legal

Environmental

Ways
Means

หมายเหตุ มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 60 ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ชาติด้านใดด้านหนึ่ง

SWOT
Ends

วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป
• ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด จ า ก

การเปลี่ยนแปลง 

• ประเด็นที่ เป็นโอกาสใน
การพัฒนา

• ประเด็นที่ควรปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์

• อื่น ๆ ฯลฯ



ความท้าทายและโอกาสจากการระบาดของโควิด-19
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ผลกระทบระยะสั น ผลกระทบระยะยาว

▪ การเร่งขึ นของการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital 
Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ น 
ทั งต่อพฤติกรรมการบริโภค แนวทางการประกอบธุรกิจ 
และรูปแบบการท างาน

▪ การลดความเข้มขน้ของกระแสโลกาภิวัตน์/protectionism
▪ แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก
▪ การให้ความส าคัญต่อความมั่นคงทางสาธารณสุข
▪ สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจมหภาค

▪ 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 
และอัตราดอกเบี้ย

▪ 3 High: อัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้
ภาคเอกชน 

▪ การลดลงของรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ
▪ การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
▪ ความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะ SME
▪ การว่างงานเพ่ิมสูงขึ น
▪ จ านวนและความรุนแรงของปัญหาความยากจน

เพ่ิมสูงขึ น
▪ การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเหลื่อมล  า

ทางการศึกษาและเศรษฐกิจทวีความรุนแรง
▪ ความไม่เพียงพอของระบบการคุ้มครองทาง

สังคม
▪ ปริมาณการสร้างขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะ

พลาสติกและขยะติดเชื อ เพ่ิมสูงขึ น

▪ ความส าเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 
▪ ความพร้อมของไทยทางด้านโครงสร้างพื นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย 

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวิกฤต
▪ ความเป็นมิตรของคนไทย
▪ ความต้องการชองตลาดโลก – อาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ

ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place)



วิกฤติเศรษฐกิจโลก

ความเหลื่อมล  าเพิ่มขึ น

สังคมสูงวัย

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

การเข้าสู่โลกดิจิทัล

โควิด-19 และโรคระบาด/
อุบัติใหม่อื่นๆ

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางสุขภาพ

งานในอนาคต
รูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

สงครามการค้า

การเปลี่ยนแปลงขั วอ านาจของโลก

การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของโลก

กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีทางกายภาพขั นสูง
เทคโนโลยีชีวภาพ

ประชากรโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผัน

แนวคิดชาตินิยม

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World)

การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว

7

แต่โควิด-19 ไม่ใช่ความเสี่ยงเดียวที่เราก าลังเผชิญ



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๓ ฉบับ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
... ฉบับ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทบทวนทุก ๕ 
ปี

(มาตรา ๑๑) 

COVI
D 19

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจ จากสถานการณ์โควิด ๑๙ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

นําร่อง/Seed money

แผนปฏิบัติการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

Ends

Ways

แก้ไขเพิ่มเติม
แผนแม่บทฯ ม. ๑๐

Priority
Focuses

Means



การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion

▪ กรอบหลักการและแนวทางในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19

▪ ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ
▪ ผลการศึกษาของ UN เรื่อง COVID-19 

Socio-Economic Impacts of COVID-19 
ที่มีต่อประเทศไทย

▪ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สําคัญของโลก 
(Mega Trends) 

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจ 
จากสถานการณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564-2565

กรอบแนวคิดประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญในปี 2564-2565 ส าหรับแผนแม่บทเฉพาะกิจ

▪ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
▪ มีประเด็นที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต หรือมุ่งเน้นให้ความสําคัญเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป
▪ ความสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลา

หลักการการคัดเลอืกแผนแม่บท
และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

Priority Focus Areas





Resilience “ล้มแล้ว ลุกไว”

ทิศทางประเทศไทยสู่อนาคต... ตั งรับ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต

“ลดความเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกัน”

Resist Adapt Transform

“ปรับตัวไว ก้าวให้ทันโลก” “ยกระดับ ปรับโครงสร้าง แปลงความเสี่ยงเป็นโอกาส”

การเยียวยาและสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้สามารถต้านทานความยากล าบาก

จากภาวะวิกฤตได้ โดยการขจัด
จุดอ่อนและข้อจ ากัดเดิมท่ีมี และ
พร้อมช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ น

การปรับรูปแบบ และแนวทาง
การด าเนินการให้สอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน 

การกระจายความเสี่ยง รวมถึง
การปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสจาก

การเปล่ียนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 

นโยบาย และสถาบัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส และมุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

ทั่วถึง และย่ังยืน

“ตั้งรับ” “ปรับตัว” “เปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโต”



ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 – 2580)

การพัฒนาคน
(Human Capital)

การเสริมสร้างปัจจัยเกื อหนุน 
(Enabling Factors)

การเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว(Future Growth)

การ เพิ่ ม ความ เข้ มแข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ
(Local Economy)

เกี่ยวข้องบางส่วน เกี่ยวข้องแบบสนับสนุน



การเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก

ภายในประเทศ
(Local Economy)

การเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศเพื่อรองรับ

การเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth)

การพัฒนาคน (Human Capital)

โครงสร้าง
พื นฐาน

กฎหมายและ
ภาครัฐดิจิทัล 

องค์
ความรู้

ความมั่นคง
และการ

บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

รวมไทยสร้าง
ชาติผ่าน

เครือข่ายและ
ภาคีการพัฒนา



การพัฒนาคน

การเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระยะยาว

การเพ่ิมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ            

ทิศทางประเทศไทยสู่ปี 2570ตัวอย่างจุดเน้น (Priority Focus Areas) และแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ (64-65)

▪ พัฒนาระบบแวดล้อมให้ เ อื อต่อการ
สนับสนุนและพัฒนา SME

▪ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ๆ
▪ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ทั งวิสาหกิจชุมชนและ

สหกรณ์ 
▪ ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์ ปลอดภัย ชีวภาพ

▪ ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่ SME การ
สร้างความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมการออม 
และการแก้ปัญหาหนี สินนอกอย่างยั่งยืน

▪ สร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคใน
การเดินทางท่องเที่ยว

▪ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลยี

▪ พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสุขภาพ

▪ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ทั ง
เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

▪ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

▪ เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่
ยานยนต์ไฟฟ้า

▪ ขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่ม
เปราะบาง และพัฒนาหลักประกันทางสังคมให้
เหมาะสมกับความจ าเป็น

▪ พัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ และความต้ อ งกา รแรงง านที่
เปลี่ยนไป

▪ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการ
พัฒนากลไกเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

▪ ปฏิรูประบบการศึกษาตามแนวคิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

▪ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัลให้ครอบคลุม 
▪ เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นและเยียวยาผู้ประสบภยั

ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

▪ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน

▪ พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
สาธารณภัย และน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ

▪ พัฒนาศักยภาพ อปท. ให้เข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการตนเองได้

▪ ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง

▪ แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค/ล้าสมัย

(โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายและองค์ความรู้ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง และภาคีการพัฒนา)

การเสริมสร้างปัจจัยเกื อหนุน 

Resist Adapt



แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
จากสถานการณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564-2565

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการส าคัญ (X) 
ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 
ทั งนี  โครงการส าคัญ (X) ปีงบประมาณ 
2565 ที่เหมาะสมจะถูกน าไปบรรจุใน

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”

โครงการส าคัญ

(X) ประจ าปี 
2565



คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่  สศช .  เสนอ 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง โดยมอบหมายให้ สศช . 
ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนใน 4 แนวทาง 
ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป. เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2565 ส าหรับใช้ประกอบการ
จัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 ต่อไป

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

การจัดท าโครงการส าคัญ (X) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563



หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

ทั งนี  ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป



ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

(11.1%)(33.3%) (41.7%)

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

37เป้าหมาย

140 เป้าหมาย



เอกสารประกอบการด าเนินการขั นตอนนี  Worksheet 1

การมองเป้าหมายร่วมกัน : การที่หน่วยงานจะสามารถแปลงเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงาน (ระดับกรม) จ าเป็นต้องทราบว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใด
ของแผนแม่บทฯ ในระดับของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีทั งหมด 140 เป้าหมาย

หน่วยงานกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน
ส่วนที่ 1

เขียนพรรณนาเพื่ ออธิบายความเกี่ ยวข้องของ
หน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานพิจารณาเลือกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เฉพาะที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
และเลือกระดับความเกี่ยวข้อง (หลัก หรือ สนับสนุน) 
(เลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)

1

*เอกสาร worksheet 1 ที่ให้หน่วยงาน Download 
มีรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลก ากับทุกส่วนด้วยแล้ว

• พิจารณาความเกี่ยวข้องจากภารกิจหน้าท่ีหน่วยงาน 
• หากเลือกความเกี่ยวข้อง “หลัก” ต้องมีการจัดท าโครงการรองรับ





1
วิธีการค านวณส่วนต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสถานการณ์ (Gap)

การมองเป้าหมายร่วมกัน



หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

ทั งนี  ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป



การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คืออะไร?

เป้าหมายแผนย่อย 
ปี 2565

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ (อาจรวมไปถึง
กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ ตั งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน 
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั น ๆ ได้ตามที่ก าหนด

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย

ใดบ้าง ท่ีจะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
มีบทบาทในการทําให้เป้าหมายบรรลุได้



02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า และการจัดท าโครงการส าคัญ

Final Value chain Thailand (FVCT) 

องค์ประกอบ VS ปัจจัย
แตกต่างกันอย่างไร ?

“ปัจจัย” ภายใต้ “องค์ประกอบ” หมายถึง ปัจจัย
ใดบ้าง ที่จะช่วยให้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

มีบทบาทในการทาํให้เป้าหมายบรรลุได้

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ องค์ประกอบ 
(อาจรวมไปถึงกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ) ท่ีมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไปจนกระท่ังสิ นสุดกระบวนการการด าเนินงาน 
(ปลายทาง) ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั น ๆ ได้ตามท่ีก าหนด

Worksheet 2 
ประมวลผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

WORKSHOP 2 (9 ก.ค.63) 

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

*หมายเหตุ X สามารถเป็นโครงการ การด าเนินงาน หรือภารกิจประจ าของท่านที่ส่งผลขับเคลื่อนต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานจะระบุรายละเอียด
ลักษณะของ X ให้ชัดเจน













หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

ทั งนี  ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป



• กรอบหลักการและแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

• ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ

• ผลการศึกษาของ UN เร่ือง COVID-19 Socio-Economic 
Impacts of COVID-19 ทีมีต่อประเทศไทย

• การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่
ส าคัญของโลก (Mega Trends) โดย กศว. (สศช.)

การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion

กลุ่มประเภทของความเร่งด่วน/ส าคัญ

ค่าน  าหนัก 
(Adjusted Weight)

ที่จะน าไปคูณเพิ่มในการ
จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ
ของแต่ละเป้าย่อย

กระบวนการ/ขั นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการส าคัญ 

หาค่าน  าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความส าคัญ/เร่งด่วน

Master plan
weight ตามค่า
สีของเป้าหมาย

1



โครงการ
ส าคัญ

(X) ประจ าปี 
2565

รายละเอียดโครงการ 
(X) ตามข้อเสนอ

โครงการที่น าเข้าผ่าน
ระบบ eMENSCR

พร้อม M7

ให้คะแนน X 
ตามหลักเกณฑ์

(Checklist) การ
คัดเลือก X ส าคัญ 
ประจ าปี 2565

ปรับคะแนนของแต่ละX
ในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย ตามหลักสถิติ 
(Normalisation)

หาค่าเฉลี่ยคะแนนของX
ท่ีผ่านการ normalisation
แล้วในแต่ละเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย เพ่ือคัด X 
ส าคัญของแต่ละเป้า

จัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ (X) ของทั ง 140 เป้าหมาย

Workshops ครั งที่ 1 และ 2
หน่วยงานเจ้าภาพ 

จ.1 จ.2 จ.3 

Workshops ครั งที่ 3
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั งหมด

กระบวนการเพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2565 จากข้อเสนอโครงการทั งหมด
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ
จากสถานการณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564-2565

กระบวนการ/ขั นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ 

หาค่าน  าหนักของแตล่ะ
เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย 
ตามความส าคัญ/เร่งด่วน

หาค่าเฉลี่ยของ X ส าคัญ
ของ 140 ทุกเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพ่ือ

จัดล าดับ IMPACT ของ
X ส าคัญ

“หน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการส าคัญ (X) ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญไวใ้นแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 
ทั งนี  โครงการส าคัญ (X) ปีงบประมาณ 2565 ที่เหมาะสมจะถูกน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท

เฉพาะกิจจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”



การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X)

ข้อมูลโครงการส าคัญที่มี
ความ เ ร่ ง ด่ วน  พร้ อ ม
วงเงินงบประมาณเบื องต้น
เ พ่ื อจั ดท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการรายปี ประกอบการ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ปร ะจ า ปี ง บป ร ะม า ณ
2565 ที่เหมาะสม

รายการโครงการส าคัญ (X) และเนื อหา
โครงการส าคัญทั งหมดที่ได้รบัการจัด

อันดับความส าคัญของแต่ละเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ที่ได้จากเจ้าภาพ จ.1 จ.2 จ.3

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. XXXXXX1

2. XXXXXX2

3. XXXXXX3

4. XXXXXX4

..     …………
n     ………….

สศช. หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3 ส านักงบประมาณ

น าโครงการมาจัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน
และน ามาจัดลงใน Quadrant

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เพ่ือพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา
ตามขั นตอนต่อไป 



หน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 2565
ตามที่ สศช. เสนอ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี 

การมองเป้าหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การมองเป้าหมายร่วมกัน

01

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
เพ่ือวางมาตรการแก้ไข

สถานการณ์และจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญร่วมกัน

การจัดท าโครงการ/
Value Chain/Gap Analysis 

02

การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการ

การจัดล าดับความส าคัญ

03

• โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท

• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจ า

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

04

ทั งนี  ครม. ได้มอบหมายใช้ สศช. ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั ง 4 แนวทาง ร่วมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สปง. 
ให้แล้วเสร็จส าหรับใช้ในการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อไป



การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)

ดาวน์โหลด 

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ทุกโครงการ (X) 
ที่ได้จากแนวทางข้อที่ 2

รวมถึงการด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามภารกิจปกติ

บรรจุใน 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี 

(พ.ศ. 2565)

สงป. จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี

เสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ขั นตอนการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

เป็นแผนที่ต้องระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการรายปี ของทุกโครงการ (X) พร้อมทั งการด าเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อส านักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป 

* แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน 

แผนปฏิบัติราชการรายปี

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ



การมองเป้าหมายร่วมกันเป็นการด าเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการถ่ายระดับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องของหน่วยงานของรัฐ (X)

37
เป้าหมายประเด็น

23
แผนแม่บทฯ

85

แผนแม่บทย่อย

140

เป้าหมายย่อย

Y2

Y1

Z

X X XX X

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ



หลักการติดตามประเมินผล

พัฒนากระบวนการท างาน
วิเคราะห์นโยบาย/ชี้ประเด็นการพัฒนา
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หน่วยงานของรัฐรายงาน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เข้าสู่ระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐนําเข้าข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ แผนระดับที่ 3
ห รื อ ข้ อ มู ล อื่ น ใ ด ใ น ร ะ บ บ 
eMENSCR สําหรับการติดตาม 
ตร วจสอบ  และประ เ มิ นผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานของรัฐเช่ือมโยง
ระบบข้อมูลสารสนเทศใน
ความรั บผิ ด ชอบ เข้ ากั บ 
ระบบ eMENSCR โดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง สํ า นั ก
งบประมาณและกรมบัญชีกลาง

หน ่ว ย ง านข อ ง ร ัฐ  ที ่อ ยู่
ระหว่าง หรือ จะดําเนินการ
พัฒนาระบบการต ิดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
ใช้ระบบ eMENSCR ในการ
ต ิดต าม  ต รวจสอบ และ
ประเมินผล ก่อนที่จะมีการ
พัฒนาระบบ

ภาพรวมของระบบ eMENSCR
การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูลอ่ืนๆ

แหล่งรวมข้อมูลสถิติ และสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ แสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนแม่บท



ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ eMENSCR

ระบบ eMENSCR

Visualization

Data Preparation
Data Integration

ฐานข้อมูลต่างๆ

สศช.

NECTEC

Data Analysis ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

สศช.

นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา

ฯลฯ

ประชาชน
ผลการด าเนินงาน
จากส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

Data Analysis

สศช.
NECTEC
ฯลฯ

หน่วยงานในระดับนโยบาย
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ความรู้
คุณธรรม

ความเพียร
พอประมาณ

หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

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

nscr@nesdc.go.th 

@nscr


