
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านแอปพลิเคช่ัน Zoom 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง) 

๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๓.๔ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพ่ือหารือ 
๔.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่  

๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 

ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๑. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ และการก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนที่หลากหลาย  
รวมถึงสามารถมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

๒. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ได้รับทราบเรื่องการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ตามที่ สศช. ได้น าเรียน
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ ง  
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพ่ือรับต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศช.  น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และด าเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป  

๓. ผลการด าเนินการ 

สศช.  ได้ เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ ง ศ. พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีวาระในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และหมดวาระการด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนหน้า  

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๑.๑) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑-๑ 



 
 

 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๑ 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ี

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

ตามที่มาตรา  ๖๕  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตรช์าติ
เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า  
แผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
และมาตรา  ๒๗๕  บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดท า  การก าหนด  เป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะ 
บรรลุเป้าหมาย  สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ  ซึ่งขณะนี้มีการตราพระราชบญัญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ขึ้นแล้ว  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่   ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จึงมีมติให้แต่งตั้ง 
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

๑. ข้อเท็จจริง 
๑.๑ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๒ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาพร้อมนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ ๒) 

๒. มติที่ประชุม 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒-๑ 



 
 

 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๒ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ ์อาคาร ๑ ชั้น ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
กรรมการผู้เข้าประชุม  

๑. นายพงศ์โพยม วาศภูติ      ประธานกรรมการ 

๒. นายทรงศกัดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์            กรรมการ 

๓. นายภักดี  โพธิศิริ            กรรมการ 

๔. นายวิพล  กิติทัศนาสรชัย             กรรมการ 

๕. นายวุฒิสาร  ตันไชย    กรรมการ 

๖. นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ       กรรมการ 

๗. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ    กรรมการ 

๘. นายศุภชัย  ยาวะประภาษ    กรรมการ 

๙. นางเมธินี  เทพมณ ี    กรรมการ 

๑๐. นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ    กรรมการ 

๑๑. นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง     กรรมการ 

๑๒. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ      กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. นายสกนธ์  วรัญญูวัฒนา       กรรมการ 

๒. นายสราวุธ  เบญจกุล    กรรมการ 

กรรมการผู้ลาประชุม  

๑. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์    กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๑. นางสาวตุลารัตน์ พงศ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๒. นางสาวชลธิชา ทั่งทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 



๒ 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑. นายอภิชาต กรรมสิทธิ์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑. นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวปัญจพร  นามไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓. นางสาวภาสินี  ศรีสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๔. นางสาววาดฝัน  ม่วงอ่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๕. นายทวีลาภ  เจนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๖. นางสาวจิรารัตน์  มีชนะ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

๗. นางสาวอังวรา  จ้อยสองศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

๘. นางสาววรัญญา  พ่ึงสุข พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

๙. นางสาวกมลชนก รักษาวงศ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

๑๐. นางสาวธิดารัตน์  รัตนพงษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับกรรมการชุดเดิมและกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการ 
ที่ลาออก และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการได้มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ที่อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วง 
ที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ท าให้ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายบางส่วนของหน่วยรับ
งบประมาณต่าง ๆ เพ่ือน างบประมาณไปใช้จ่ายในการด าเนินการรับรองสถานการณ์ดังกล่าว  รวมทั้งยังม ี
การปรับปรุงรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระยะต่อไป ซึ่งเป็นห่วง ๕ ปีแรกของการพัฒนา
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าตามท่ีก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒. มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ
       ด้านต่าง ๆ 

๑. กรรมการและเลขานุการ  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีประกาศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ รวมจ านวน ๑๕ ท่าน โดยมีกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ รวมจ านวน ๖ ท่าน ดังนี้ 
๑.๑ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  กรรมการ 
๑.๒ นายศุภชัย ยาวะประภาษ  กรรมการ 
๑.๓ นางเมธินี เทพมณี   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ  กรรมการ 
๑.๕ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง   กรรมการ 
๑.๖ นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการฯ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  

นอกจากนี้ กรรมการและเลขานุการได้รายงานเพ่ิมเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการจากรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง มาเป็นรูปแบบเบี้ยประชุมรายเดือนแทน โดยมีการปรับ
อัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ จากค่าตอบแทนเดิม ซึ่งประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน ๑๒,๐๐๐ บาท 
ส่วนกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน ๙,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จึงจะได้รับ
ค่าตอบแทนดังกล่าว 

๒. มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการด าเนินงานเชิงนโยบายและ
คณะกรรมการฯ สามารถรับทราบสถานการณ์ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นปัจจุบัน ควรมีการประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง  

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๑.๑.๑ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๓ ระดับ ได้แก่  (๑) ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) จ านวน ๒๓ ประเด็น  
(๒) ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) จ านวน ๓๗ เป้าหมาย 
และ (๓) ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.๓) จ านวน ๑๔๐ เป้าหมาย 
โดยหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บท (Y๒) และเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y๑) เพ่ือจัดท าปัจจัย
ส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนระดับที่ ๓ และจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และประสานกับ สศช. ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

นอกจากนี้ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มีหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ ทั้ง ๓ ระดับของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 

 
ประเด็น 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.๑) 

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย 

(จ.๒) 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือน
เป้าหมายของแผนย่อย 

(จ.๓) 
(๒)   การต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/

กระทรวงการต่างประเทศ/กระทรวง
พาณิชย์ 

(๒๐)  การบริการประชาชน   
         และประสิทธิภาพภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ /ส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ /ส านักนายกรัฐมนตรี/
กระทรวงมหาดไทย/ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(๒๑)  การต่อต้านการทุจริต 
         และประพฤติมิชอบ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๒๒)  กฎหมายและกระบวนการ 
         ยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/
กระทรวงยุติธรรม 

(๒๓) การวิจัยและพัฒนา   
        นวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม 



๕ 
 

๑.๑.๒ ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า แผนแม่บทฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหลักมีจ านวน  
๓ ประเด็นแผนแม่บทฯ ได้แก่ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ  
มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ 
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และประเด็น (๒๓) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรม 
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง  

๑.๒ การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ  

๑.๒.๑ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการ
ให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการประจ าปี ของยุทธศาสตร์ชาติ  และเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือ
องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน  
สศช.  จึ ง ไ ด้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด า เนินการเป็นประจ าทุกปี  
โดยรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการรายงานผล
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ฉบับที่ ๑ โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบ eMENSCR ในช่วงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สศช.  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งให้ทุกหน่วยงานตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้งน าเสนอ
รัฐสภาเพ่ือทราบ โดยผลการด าเนินงานในภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน พบว่า
ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และรายจ่ายระหว่าง 
กลุ่มประชากรลดลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในภาพรวมดีขึ้น สภาพแวดล้อม 
ในสังคมที่มีความอยู่ดีมีสุขเพ่ิมมากขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ที่มีคุณภาพปรับปรุงดีขึ้น  

๑.๒.๒ ผลการประเมินความก้าวหน้าของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า อยู่ ในระดับต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย ทั้ง ๕ ประเด็น โดยอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ (สีแดง) ได้แก่ ประเด็น 
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)
ได้แก่ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
(สีเหลือง) ได้แก่ ประเด็น (๒) การต่างประเทศ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและ
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ประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเม่ือประเมินผล
ความก้าวหน้าตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย พบว่า เป้าหมายแผนแม่บทย่อยส่วนใหญ่ 
อยู่ ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ยกตัวอย่าง เช่น เป้าหมายแผนแม่บทย่อยของประเด็น  
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด  
๖ เป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ (สีแดง) ได้แก่ (๒๐๐๑๐๑)  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น (๒๐๐๒๐๑) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐๐๔๐๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
มีความคล่องตัว และ (๒๐๐๕๐๑) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ อยู่ในระดับ
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ได้แก่ (๒๐๐๓๐๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม และอยู่ในระดับบรรลุ 
ค่าเป้าหมาย (สีเขียว) ได้แก่ (๒๐๐๓๐๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและ 
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน  

ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดท ารายสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย (๑) รายงานผลซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าสี (๒)  
การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบ eMENSCR และ (๓) ประเด็นประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป 

๑.๒.๓ ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๑) ประธานกรรมการได้สอบถามเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ สศช. น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งขอให้กรรมการและ
เลขานุการรายงานให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบ eMENSCR เนื่องจาก 
มีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และสอบถามว่าระบบ 
eMENSCR ประชาชนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ โดยกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า 
ระบบ eMENSCR หรือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จัดท าขึ้นตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สศช. ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานมายังระบบดังกล่าวทุก ๆ ๓๐ วันหลังแต่ละ 
ไตรมาส โดยได้เปิดให้น าเข้าข้อมูลโครงการเข้าระบบ eMENSCR ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑  
ซึ่งข้อมูลที่น าเข้าประกอบด้วย (๑) ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ (๒) ข้อมูลทั่วไป  
(๓) รายละเอียดโครงการ (๔) แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม (๕) งบประมาณ และ (๖)  
ผลการด าเนินงาน ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานน าเข้าในระบบ eMENSCR  
รวมทั้งสิ้น ๕๕,๓๕๕ โครงการ ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR เพ่ือให้
สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนทราบเพ่ือให้เกิดการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผล โดยระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าว สศช. 
ไดเ้ชื่อมโยงเว็บไซต์ ThaiME กับระบบ eMENSCR เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าและ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใน
เบื้องต้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการด าเนิน
โครงการภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้ฯ ในกรณีที่ประชาชนพบว่ารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการต่าง ๆ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนพบเจอ ประชาชนสามารถรายงาน
ข้อเท็จจริงได้ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและภาพถ่ายได้เช่นกัน 

๒) คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้สามารถบรรลุผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

(๑) ควรสนั บสนุ นหน่ ว ย ง านภาครั ฐ ในกา ร พัฒนา ระบบบริ ก า รป ระช าชน 
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการมากขึ้น และพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (Data Catalog) ซึ่งจะน าไปสู่
การเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ  

(๒) ควรสนับสนุนในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ต้น
กระบวนการ โดยจัดให้มีระบบข้อมูลที่เก็บรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล 
ในขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถน าผลดังกล่าวจากระบบออกมาใช้ได้ 

(๓) ควรพัฒนาฐานข้อมูลของกรมที่ดิน ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยอาจจัดให้มีระบบ 
ให้ประชาชนสามารถรายงานยืนยันที่ดินของตนเองได้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินให้มีความสะดวกมากยิ่ งขึ้น และเชื่อมโยงข้ อมูลของกรมที่ดินกับ 
เรื่องการเกษตรและการบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๓ การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.๓.๑ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานจัดท าโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ใน ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (๒) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิ เคราะห์ 
ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่างการพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (๓) การจัดล าดับความ
เร่งด่วนของโครงการส าคัญ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมอบหมาย 
ให้ สศช. ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ และส านักงบประมาณ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการ
ด าเนินการงาน ทั้งนี้  สศช. ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเจ้าภาพ 
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ ในการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยได้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย และรายการโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมจ านวน ๕๗๑ โครงการ จ าแนกเป็น (๑) โครงการส าคัญรองรับการด าเนินการ
ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จ านวน ๒๕๐ โครงการ และ (๒) โครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศ 
จ านวน ๓๒๑ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  

๑.๓.๒ การด าเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑) ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนินการโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๕๗๑ โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ และให้ใช้ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕” และห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

๒) สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการส าคัญจัดท ารายละเอียดโครงการส าคัญให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน โดยใช้ข ้อมูลตั ้งต ้นจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งช าติ
(eMENSCR) และร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ต่อไป  

๓) ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปีตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ สศช. ได้ด าเนินการแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้นด้วยแล้ว 

๑.๔ การขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยด้วยระบบ TPMAP  
๑.๔.๑ กรรมการและเลขานุการ  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สศช. และศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform : TPMAP ๑.๐)  
เพ่ือมาใช้น าร่องในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน และการหาค าตอบ  
ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ใครคือคนจน (๒) คนจนต้องการอะไรและ/หรือมีปัญหาอะไร 
และ (๓) จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายนี้ให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร  
และได้ขยายผลเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชี วิต  
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ๒.๐) เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็น 
การพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒนาคนตามกลุ่มเป้าหมายและ 
ตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย โดยสามารถระบุ
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ปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น  ซึ่งท าให้การ
แก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เชื่อมโยงกับข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และน าหลักดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional 
Poverty Index - MPI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพ่ือหาคนจน จปฐ. หรือ คนที่ขัดสน 
ใน ๕ มิติตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และ
การเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้น าคนจน จปฐ. มาเชื่อมกับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการ
ภาครัฐของกระทรวงการคลัง เพ่ือหาคนจนเป้าหมายของระบบที่ต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน 
๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย
ทะเบียนคนพิการ ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการและ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต่อมาได้
พัฒนาต่อยอดเป็น TPMAP Logbook หรือระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย ซึ่งเป็นระบบ
ติดตามประเมินผลแบบชี้เป้าระดับครัวเรือนและระดับรายบุคคล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่มี
ข้อมูลส าหรับการติดตามการแก้ปัญหารายครัวเรือนได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่ซ้ าซ้อน  
ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาการเกิดปัญหา “ภาวะรั่วไหล” หรือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้รับ
สวัสดิการ และ “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลท าให้
การแก้ไขปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหา ดังนั้น ระบบ TPMAP จึงเป็นเครื่องมือ
เชิงนโยบายและปฏิบัติแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้ง 
ในครัวเรือนและบุคคล ส่งผลให้หน่วยงานระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ได้มีหลายจังหวัดน าข้อมูล TPMAP ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม ปทุมธานี 
เชียงใหม่ สกลนคร อุดรธานี ลพบุรี ยะลา อุบลราชาธานี นนทบุรี ๓ จังหวัดในพ้ืนที่ EEC  
ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพัฒนาคุณภาพและความครอบคลุม
ของการจัดเก็บข้อมูลของ จปฐ. เพ่ือให้ระบบ TPMAP มีข้อมูลที่ครอบคลุม มีความถูกต้อง และ
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดท านโยบาย มาตรการ และ
โครงการการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และ
ประมวลข้อมูลของระบบเชิงลึก เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลเชิงวิชาการประกอบการตัดสินใจในการ
จัดท าและจัดล าดับความส าคัญเชิงนโยบายและมาตรการการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑.๔.๒ ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

คณะกรรมการเห็นว่าควรให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ในระบบ TPMAP เพ่ือน าไปวางแผนและก าหนดนโยบายของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น กระทรวง
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แรงงาน ในการน าไปจัดการสวัสดิการให้แก่ประชาชน (คนแก่ คนพิการ คนว่างงาน) เป็นต้น 
โดยเบื้องต้นหน่วยงานที่เข้าใช้ระบบ TPMAP สามารถน าข้อมูลการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ 
และปริ มาณไปใช้ประโยชน์ ได้  แต่ ส าหรั บข้ อมูล รายบุ คคลนั้ น ใช้ ข้ อมู ลผ่ านทา ง
กระทรวงมหาดไทยและการปกครองทุกส่วนท้องถิ่นต้องเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งาน
ร่วมกัน นอกจากนี้เห็นว่าในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และการใช้ข้อมูล
กับภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น หน่วยงานท้องถิ่นที่จะน าข้อมูลไปเพ่ือประโยชน์ 
ในการติดตามภาษี ท าให้รับรู้ตัวตนแต่ไม่สามารถท่ีจะเปิดเผยข้อมูลตัวเลขได้ เป็นต้น เมื่อเกิด
ความเชื่อมโยงแล้วก็จะสามารถปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามความต้องการ รวมถึงการที่บาง
หน่วยงานน าข้อมูลไปใช้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของประชาชน 
และต้องมีระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย ในการก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวม 
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาในมิติต่าง ๆ อาทิ จ านวนและสัดส่วนของ 
คนจนเป้าหมาย จ าแนก ตามพ้ืนที่และมิติการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยที่เกี่ยวข้องผ่าน website 
https://www.tpmap.in.th/ เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจสามารถน าข ้อมูลออกมาใช้
ประโยชน์ได้ในรูปแบบไฟล์ Excel อย่างไรก็ตาม ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเผยแพร่ 
ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยผู้ ท่ีจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัด เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่จังหวัด และนายอ าเภอ โดยจะต้องมี Username และ 
Password ในการเข้าถึงข้อมูล 

๑.๕ การสร้างการตระหนักรู้  
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สศช. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการสร้างความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มสถานะ
ทางสังคม ผ่านรูปแบบและวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม ประกอบด้วย รูปแบบวีดีทัศน์ อาทิ  โมชั่นกราฟิก
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOCs)  
สื่อวีดิทัศน์การปฏิรูปประเทศพัฒนาอนาคตเพ่ือคนไทยและความยั่งยืน รูปแบบเอกสาร อาทิ  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ฉบับภาษาอังกฤษ  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐ ฉบับส าหรับผู้พิการทางสายตา รูปแบบ 
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ อาทิ เกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  การส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ และรูปแบบการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ อาทิ การสร้างการ
ตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง และ 
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ฝ่ายเลขานุการได้
รายงาน อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี ๒๕๖๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

https://www.tpmap.in.th/


๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อหารือ   

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงาน ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ 

๑.๑ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของ
ประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ วรรค ๔ บัญญัติให้
สามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็น
ของประเทศได้ และมาตรา ๑๑ บัญญัติให้สามารถมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ โดยด าเนินการ
ได้ทุก ๕ ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่
สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้  

๑.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน
แห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนปฏิบัติ
ราชการ  

๑.๑.๓ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ และให้ สศช. ด าเนินการตามแนว
ทางการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๑.๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๕ 

๑.๒.๑ ผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิค -๑๙ 
(๑) ผลกระทบระยะสั้น อาทิ การลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การหดตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น และจ านวนและความรุนแรงของปัญหา
ความยากจนเพ่ิมสูงขึ้น (๒) ผลกระทบระยะยาว อาทิ การเร่งขึ้นของการเข้าสู่โลกดิจิทัล 
(Digital Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบริโภค  
แนวทางการประกอบธุรกิจ และรูปแบบการท างาน การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์/
protectionism แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก (๓) จุดแข็งและโอกาส อาทิ 
ความส าเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ ความเป็นมิตรของคนไทย และ
ความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะด้านอาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ
ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place) 

 



๑๒ 
 

๑.๒.๒ การพิจารณาทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยได้ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาด 
ของโควิด-๑๙ ในมิติต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือ PESTLE และ SWOT 
Analysis กับข้อมูลสถิติ ผลการศึกษา งานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและ
ครอบคลุม สศช. ได้พิจารณาผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาด
ของโควิค-๑๙ แล้ว พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติมีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงเรื่องการรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่แล้ว โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อด าเนินการ พิจารณาทบทวนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข บริบทใหม่ของการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
กลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-๑๙ และยกระดับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยยังคง “เป้าหมาย (Ends)” การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติไว้
เช่นเดิม หากแต่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน “แนวทาง/วิธีการ (Ways)” ใหม่ในรูปแบบของ 
“แผนแม่บทเฉพาะกิจ (Contingency Plan)” ซึ่งจะด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บทฯ 
อ่ืน ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยน “เครื่องมือ (Means)” หรือแผนระดับที่ ๓ รวมถึงการด าเนินงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้อง ใหม่ในรูปแบบของ “แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ” ให้มี
ความสอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  

๑.๒.๓ สาระส าคัญของร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕” สรุปได้ ดังนี้ 

๑) หลักการ มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ประกอบด้วย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม  เพ่ือให้ประเทศในระยะ
ต่อไปได้รับการพัฒนาให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว (Resilience)” 

๒) แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ (๑) การพร้อมรับ (Cope) 
หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ  ให้สามารถยืนหยัดและ
ต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (๒) การปรับตัว 
(Adapt) หมายถึงการปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา ให้สอดรับกับ  
ความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งจะท าให้ประเทศมีการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก ๓ ขั้นการพัฒนา ได้แก่ Survival (การอยู่รอด) 
Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน)  

๓) ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ ๒ ปีข้างหน้า ๔ ประเด็น ได้แก่  
(๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ( Local 
Economy) เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ (๒) การยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว (Future Growth) เพ่ือส่งเสริม



๑๓ 
 

อุตสาหกรรมและบริการที่ ประเทศไทยมี โอกาส และมีศักยภาพภายใต้กระแส 
การเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป (๓) การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต
ของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)  
เพ่ือยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
และ (๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ของประเทศ 

๔) การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ จะด าเนินการผ่าน ๓ กลุ่มโครงการ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงสังคม ได้แก่ โครงการภายใต้พระราชก าหนด
อ านาจกระทรวงการคลังเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

๑.๓ การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและการด าเนินการต่อไป 

๑.๓.๑ สศช. อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับฟังความเห็นในส่วนของมติคณะกรรมการ และช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทาง (๑) อีเมล nscr_hearing@nesdc.go.th (๒) แบบตอบความเห็น
ออนไลน์ทาง http://nscr.nesdc.go.th/cpcovid/ และ (๓) การส่งความเห็นผ่านทางไปรษณีย์
ที่ตู้ ปณ.๙ ไปรษณีย์ท าเนียบรัฐบาล ๑๐๓๐๒ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือจะด าเนินการ
สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความเห็น มาประกอบเป็นร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่มีความ
สมบูรณ์และครอบคลุม โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คาดว่า
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับดังกล่าวจะประกาศใช้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๒.๑ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ควรให้ความส าคัญและครอบคลุมแนวทางการด าเนินงานใรส่วนประเด็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมถึงควรมี
การก าหนดมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็น 

๒.๒ โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จ านวน ๒๕๐ โครงการ ส่วนมากนั้นเป็นโครงการเชิงพ้ืนที่ ควรจะมี
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อการด าเนินการและการพัฒนาในระดับประเทศ  

๒.๓ การแพร่ระบาดของโควิค-๑๙ สร้างผลกระทบและความเสี่ยงในหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ดังนั้นแล้วจึงควรมี
การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบได้ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะต้องมุ่งให้ความส าคัญ รวมถึงประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) 
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ที่เป็นประเด็นส าคัญทางสังคม ที่จะต้องด าเนินการ
จัดการเชิงพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อไป 



๑๔ 
 

๓. มติที่ประชุม  ประธานกรรมการ แจ้งขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาทบทวนร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ พร้อมส่ง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มายัง สศช. ตามช่องทางดังกล่าว เพ่ือให้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
มีความครอบคลุมครบถ้วนในทุกประเด็นของการพัฒนา  

 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 

 
 
 

 (นางสาวสรยา ยศยิ่งยง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงาน 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรงุ) 



๓.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  และมอบหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยมีประเด็น 
ในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถ
วัดผลการด าเนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือก
เฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
(๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญ 
รวมทั้ง จัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็น
ของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา  ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของ
พระราชบัญญัติฯ และ (๖) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมทุกด้าน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑.๒ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
๑๓ ด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
(Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และการจัดท ากฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่จ านวน ๔๕ ฉบับ 
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย (๑) การด าเนินกิจกรรม 
ของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock (๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (๔) การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ (๕) การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และ (๖) การติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
และวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑.๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม โดยองค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย หน่วยงานร่วม
ด าเนินการเป้าหมายย่อย ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และโครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock  
เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้กิจกรรม Big Rock สามารถได้รับการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๑) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / 



๓.๑-๒ 

การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ๒) เร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานร่วมด าเนินการ และ ๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ผ่านระบบ eMENSCR โดยมอบหมายให้ สศช. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และมอบหมาย สศช. น าเสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้งในส่วนของหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และแนวทาง
การขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

๒. สาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

สาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๑ องค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ระบุความ
สอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสะท้อนว่าทุกกิจกรรม Big Rock มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ได้ระบุเป้าหมาย
ของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน เป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ในมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘  
ที่ได้ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒.๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นใหม่ และ/หรือ ดึงจากกิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 
มาจัดท าขึ้นเป็นกิจกรรม Big Rock โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปส าหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริงและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
ไม่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ส าหรับกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่ไม่ได้ถูกน ามาก าหนดขึ้น เป็นกิจกรรม Big Rock  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าไปด าเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป โดยแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ แผน มีกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม ดังนี้ 

 

 



๓.๑-๓ 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๑. การเมือง ๑) การส่งแสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันพระปกเกล้า 

๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง 
๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

เพื่อการปฏิรูป 
สถาบันพระปกเกล้า 

๒. การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 

๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน 

๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 

๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิก
จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

กรมบญัชีกลาง 

๓. กฎหมาย ๑) จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง 

๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

๓) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม 

๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมาย 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๕) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 



๓.๑-๔ 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๔. กระบวนการ
ยุติธรรม 

๑) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้
ครบทุกสถานีท่ัวประเทศ 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔) ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว ส านักงานศาลยุติธรรม 
๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 

และการสอบปากค าในการสอบสวน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕. เศรษฐกิจ ๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และ

ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการคา้และการลงทุนของไทย

ในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 
กระทรวงพาณิชย ์

๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๖. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจงัหวัด กระทรวงมหาดไทย 
๓) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 
กระทรวงมหาดไทย 

๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๗. สาธารณสุข ๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน
และผู้ป่วย 

กระทรวงสาธารณสุข 

๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม 
ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

กระทรวงสาธารณสุข 



๓.๑-๕ 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๘. สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) การพัฒนาระบบคลั งข้ อมู ลข่ าวสารเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒) การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๙. สังคม ๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลัง
วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลมุในกลุ่มแรงงานทั้ง
ในและนอกระบบ 

กระทรวงการคลัง 

๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวงมหาดไทย 

๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย ์

๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง กระทรวงมหาดไทย 

๕) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แห่งชาต ิ

๑๐. พลังงาน ๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสรจ็ One-Stop-Service 
ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

กระทรวงพลังงาน 

๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน 
๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงพลังงาน 

๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

ส านักงานคณะกรรมนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๕) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน 

กระทรวงพลังงาน 

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ รวดเร็ ว 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
๔) การพัฒนา ระบบราชการ ไทย ให้ โป ร่ ง ใ ส 

ไร้ผลประโยชน์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 



๓.๑-๖ 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๕) ก า ร พั ฒน า ม า ต ร ก า ร ส กั ด กั้ น ก า ร ทุ จ ริ ต 
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๒. การศึกษา ๑) การสร้ า ง โอกาสและความ เสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๒) การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ มี คุณภาพ
มาตรฐาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ 
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) ก า ร ป ฏิ รู ป บ ท บ า ท ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ร ะ บ บ 
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

๑๓. วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถี
ชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ
การพัฒนานักกีฬาอาชีพ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

๕) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ คณะกรรมการปฏริูปประเทศ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

๒.๑.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือท างานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการประสาน
บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ก าหนด ซึ่งจากแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน  

๒.๑.๕ ระยะเวลาด าเนินการ ระบุระยะเวลาในการด าเนินการของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 



๓.๑-๗ 

๒.๑.๖ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรูป ระบุข้ันตอนและวิธีการการด าเนินงานของกิจกรรมปฏิรูป
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้น ๆ 

๒.๑.๗ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระบุข้อเสนอให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมาตรา ๒๗๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
โดยมีรายช่ือของกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ  

๓. การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายซึ่งก าหนดเวลา
สิ้นสุดไว้ในปี ๒๕๖๕ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส าหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ฉบับเดิมและไม่ได้น ามาก าหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะของ
ภารกิจปกติของหน่วยงานคู่ขนานกันไป โดยการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม Big Rock มีแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๔. มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
.....……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 



 
 

 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๓.๑ 
QR Code  

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 



QR Code  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



๓.๒ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดให้ สศช. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ประจ ำปีของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กร
อัยกำร และรัฐสภำทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน โดยรำยงำนดังกล่ำว
อย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 
ทั้งนี้ ในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนด้วย  

๑.๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ เค้ำโครงรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกรอบระยะเวลำ 
กำรจัดท ำรำยงำนฯ ดังนี้ 

๑.๒.๑ แนวทางการประเมินผล กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ  
กำรปฏิรูปประเทศ จะใช้เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ซึ่งได้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดดังกล่ำวในทุกช่วงระยะเวลำ ๕ ปี เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ โดยประกอบด้วย (๑) เป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท จ านวน ๓๗ ตัวชี้วัด และ(๒) เป้าหมายระดับแผนย่อย จ านวน ๑๔๐ ตัวชี้วัด 
ทั้งนี้ ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ จะน าตัวชี้วัดซึ่งก าหนด 
เป็นรายกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
มำประกอบกำรประเมินผลของกำรปฏิรูปประเทศด้วย 

๑.๒.๒ เค้าโครงสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหำร บทน ำ ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ และประเด็นท้ำทำยและกำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป  

๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา สศช.  ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐน ำ เข้ ำข้อมูลผลกำรด ำ เนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ผ่ำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ซึ่ง สศช. จะด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวและจัดท ำ
รำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

๑.๓ เม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในครำวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
และมอบหมำย สศช. เสนอรำยงำนดังกล่ำว ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี   



๓.๒ - ๒ 
 

 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบ  
และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศช. ต่อไป 

๑.๔ เ มื ่อว ันที ่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๔ สศช. ได ้ด ำ เน ินกำรน ำส ่ง ร ำยงำนสร ุปผลกำรด ำ เน ินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ไปยังคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ  
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๗ ฉบับ  

๑.๕ เมื ่อวันที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สศช. ได้ด ำ เนินกำรน ำส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำต ิประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ไปยังคณะรัฐมนตรี 

๑.๖ เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓  

๒. การด าเนินการ 

สศช. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำน 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นข้อมูลกำรรำยงำน  ณ เดือน 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ โดย สศช. ได้เผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th  เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๒.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒.๑.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นกำรประเมินผล
สถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในระดับเป้ำหมำย
รำยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน สรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านความม่ันคง คนไทยมีควำมอยู่ดีและมีควำมสุขลดลงจำกปี ๒๕๖๒ เล็กน้อย แต่ยังคง
มำกกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก รวมทั้งประเทศมีศักยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำน
กำรทหำรโดยได้รับกำรจัดอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่มบน รวมทั้งมีกำรพัฒนำในระดับดี 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ยังจ ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรท ำให้ประเทศไทยมีควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงคนในสังคม 
กำรลดควำมขัดแย้งในสังคม และกำรแก้ไขปัญหำทุจริตของภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถช่วยเพ่ิม
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนไทย และควำมม่ันคงในมิติอ่ืน ๆ อย่ำงยั่งยืนต่อไป  

๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จะลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๖๒ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
ที่ชะลอตัว ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-๑๙ ที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ถึงแม้ว่ำกำรกระจำยรำยได้  
ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำงภำคจะปรับตัวดีขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทย  
ยังจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้กลับมำฟ้ืนตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อนักลงทุนทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ  



๓.๒ - ๓ 
 

 

๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยมีคุณภำพชีวิต สุขภำวะ  
และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมนุษย์ปรับตัวดีขึ้น 
รวมทั้งมีอำยุค่ำเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ดีกว่ำหลำยประเทศทั่วโลก โดยมีอำยุเฉลี่ยสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประชำกรโลก อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังมีประเด็นควำมท้ำทำยของควำมพร้อม 
และมีสมรรถนะในกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อย่ำงเร่งด่วนในระยะต่อไป  

๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในหลำยมิติ 
มีทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ นอกจำกนี้ คุณภำพ
ชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำง ๆ 
ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีระดับรำยได้และอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่ำงกันยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็น 
ที่จ ำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำ โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรเปรำะบำง  

๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย
มีกำรด ำเนินกำรเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมำกขึ้นจำกปี ๒๕๖๒  
เป็นผลให้ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศมีกำรควบคุม 
และจัดกำรที่ดีมำกขึ้น ทั้งกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่ำไม้ กำรฟ้ืนฟูคุณภำพของแม่น้ ำ 
ล ำคลอง พ้ืนที่ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะ
และขยะของประเทศ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์และกำรสร้ำงสมดุลของทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป   

๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภำพภำครัฐ 
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมีกำรพัฒนำที่ค่อนข้ำงจะคงที่ จึงจ ำเป็นต้องเร่ง 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับกระบวนงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป 
รวมทั้งกำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับประชำชำชน และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีควำมเป็นดิจิทัลเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยต้องค ำนึงถึง  
ควำมครอบคลุมในกำรเข้ำถึงของประชำชนที่อำจเกิดขึ้นในกลุ่มเปรำะบำงหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
พร้อมทั้งกำรสร้ำงรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำทักษะบุคคลกรในภำครัฐให้มีควำมรู้เท่ำทัน
เทคโนโลยี 

๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วยเป้ำหมำยประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๗ เป้ำหมำย และเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เป้ำหมำย โดยผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำได้จำกเป้ำหมำย
ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย สรุปได ้ดังนี้ 

๑) ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ตามการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็น รวม ๓๗ เป้าหมาย พบว่ำมีกำรพัฒนำในทิศทำงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ 
กับปี ๒๕๖๒ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับเสี่ยง (สีส้ม) มำเป็น
ระดับต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สี เหลือง) และระดับบรรลุค่ำเป้ำหมำย (สี เขียว)  โดยสรุป
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ ดังนี้ 



๓.๒ - ๔ 
 

 

๑.๑) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ (สีส้มและ 
สีเหลือง) มีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดในปี ๒๕๖๕ แล้ว 
(สีแสดงสถานะ สีเขียว) จ ำนวน ๗ เป้ำหมำย 

๑.๒) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ ซึ่งคำดว่ำ 
จะสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ค่ำสีส้มและสีเหลือง)  
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๔ เป้าหมาย โดยจ ำแนกเป็นเป้ำหมำยที่มีสีแสดงสถำนะสีเหลือง 
จ ำนวน ๑๕ เป้ำหมำย และสีส้ม จ ำนวน ๙ เป้ำหมำย 

๑.๓) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (ค่าสีแดง) ที่แสดงสถานะดังเดิม 
จ ำนวน ๖ เป้ำหมำย ได้แก่ ประเด็น (๑) ควำมมั่นคง ประเด็น (๓) กำรเกษตร 
ประเด็น (๔) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่ 
ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และ ประเด็น (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

๒) ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย รวม ๑๔๐ เป้าหมาย พบว่ำ มีเป้ำหมำยที่บรรลุตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในปี ๒๕๖๕ (ค่ำสีเขียว) แล้ว จ ำนวน ๒๗ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๙.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อย
ทั้งหมด) เพ่ิมขึ้นจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีจ ำนวน ๑๙ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๓.๖ ของเป้ำหมำย 
แผนย่อยทั้ งหมด)  ขณะที่  ๙๓ เป้ำหมำย ยังคงมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุ เป้ำหมำย 
ในระดับที่ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ประกอบด้วย เป้ำหมำยที่มีสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำย 
เป็นสีเหลือง จ ำนวน ๕๑ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๓๖.๔๓) และ สีส้ม จ ำนวน ๔๒ เป้ำหมำย  
(ร้อยละ ๓๐) และยังคงเป็นเป้ำหมำยที่ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยในระดับวิกฤตที่มีสีแดง  
รวม ๒๐ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม จ านวน
เป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงในปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๒๐ เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่า 
ปี ๒๕๖๒ ที่มีจ านวน ๓๑ เป้าหมาย (ร้อยละ ๒๒.๑) และ สีส้ม จ านวน ๔๑ เป้าหมาย 
(ร้อยละ ๒๙.๓) และยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย รวม ๔๙ เป้าหมาย  
(ร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด) 

 

            

 

 

 



๓.๒ - ๕ 
 

 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระหว่ำงปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ พบว่ำ มี ๗ เป้าประเด็นของ 
แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด าเนินการในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (๕) กำรท่องเที่ยว 
ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
ประเด็น (๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ ประเด็น (๑๕) พลังทำงสังคม ประเด็น (๑๙) กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ และประเด็น (๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ ทั้งนี้  
มีเป้ำประเด็นจ ำนวน ๓ เป้ำประเด็น ได้แก่ ประเด็น (๓) กำรเกษตร ประเด็น (๔) อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต และ ประเด็น (๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
โดยมีรำยละเอียดผลกำรเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ของปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  

ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยตรงใน ๓ ประเด็น มีผลการประเมินที่ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายและยังคงต้องเร่งด าเนินการอย่างบูรณการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยงข้องต่อไป 
สรุปได ้ดังนี้ 

๑) ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

ประเด็น เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย สถานะบรรลุเปา้หมาย 
แผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

กำรบริกำร
ประชำชน 

และ
ประสิทธภิำพ

ภำครัฐ 

บ ริ ก ำ ร ข อ ง รั ฐ มี
ประสิทธิ ภำพและมี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริกำร 

๒๐๐๐๐๑ ๒๐๐๐๐๑ งำนบริกำรภำครฐัที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึน้ 

๒๐๐๑๐๑ ๒๐๐๑๐๑ 

ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำร
ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พ  
ด้วยกำรน ำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

๒๐๐๐๐๒ ๒๐๐๐๐๒ หน่วยงำนภำครฐับรรลุผลสมัฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยยุทธศำสตรช์ำต ิ

๒๐๐๒๐๑ ๒๐๐๒๐๑ 

  เปิดโอกำสให้ภำคสว่นต่ำง ๆ  มีส่วนร่วมใน
กำรจดับรกิำรสำธำรณะและกจิกรรม

สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม 

๒๐๐๓๐๑ ๒๐๐๓๐๑ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมีสมรรถนะ
และสร้ำงควำมทนัสมัยในกำรจัดบรกิำร
สำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะให้กบั

ประชำชน 

๒๐๐๓๐๒ ๒๐๐๓๐๒ 

ภำครฐัมีขดีสมรรถนะสงูเทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 

๒๐๐๔๐๑ ๒๐๐๔๐๑ 

บุคลำกรภำครฐัยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพือ่
ประชำชน ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรมมี

จิตส ำนกึมีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออำชีพ 

๒๐๐๕๐๑ ๒๐๐๕๐๑ 
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๒) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็น เป้าหมายระดบัประเด็น 
สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมายแผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 
กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

และ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

ประเทศไทยปลอด
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
๒๑๐๐๐๑ ๒๑๐๐๐๑ 

ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

๒๑๐๑๐๑ ๒๑๐๑๐๑ 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ๒๑๐๑๐๒ ๒๑๐๑๐๒ 

กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒๑๐๒๐๑ ๒๑๐๒๐๑ 

 

๓) ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็น 
แผนแม่บทฯ 

เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมายแผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

กฎหมำย
และ

กระบวนกำร
ยุติธรรม 

กฎหมำยเปน็
เครื่องมือให้ทกุภำค
ส่วนได้ประโยชนจ์ำก
กำรพัฒนำประเทศ
อยำ่งเทำ่เทียมและ 

เป็นธรรม 

๒๒๐๐๐๑ ๒๒๐๐๐๑ กฎหมำยไม่เปน็อุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ภำครัฐและภำคเอกชนอยูภ่ำยใตก้รอบ
กฎหมำยที่มุ่งใหป้ระชำชนในวงกวำ้ง

ได้รับประโยชนจ์ำกกำรพัฒนำประเทศ
โดยทัว่ถึง 

๒๒๐๑๐๑ ๒๒๐๑๐๑ 

กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้
กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัตแิละเป็นธรรม 

๒๒๐๑๐๒ ๒๒๐๑๐๒ 

ประชำชนมีสว่นรว่มในกำรพฒันำ
กฎหมำย 

๒๒๐๑๐๓ ๒๒๐๑๐๓ 

๒๒๐๐๐๒ ๒๒๐๐๐๒ กำรอ ำนวยควำมยุตธิรรมมีควำม
โปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค 
ทั่วถึง เป็นธรรมและปรำศจำกกำร

เลือกปฏิบัต ิ

๒๒๐๒๐๑ ๒๒๐๒๐๑ 

 

 

โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีประเด็นท้ำทำยส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ 
(๑) กำรบริกำรของภำครัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ โดยมุ่งเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก (๒) กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล (๓) กำรส่งเสริมกลุ่มเป้ำหมำย นักกำรเมือง หน่วยงำนภำครัฐ และประชำชน  
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตแก่เยำวชน ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหำกำรทุจริตในแต่ละภำคส่วน  
และ (๔) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยให้มีควำมเชื่อมโยงข้อมูล เกิดกำรบูรณำกำร
และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒.๑.๓ ประเด็นท้าทาย กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนโครงกำร/กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ยังพบปัญหำ อุปสรรค และประเด็นท้ำทำยหลำยประกำร 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ำกัดของกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำนในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย 
ของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ยังคงมีควำมเสี่ยง 
ในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทฯ 



๓.๒ - ๗ 
 

 

ตำมที่ก ำหนด โดยสำมำรถสรุปประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญในระดับกำรขับเคลื่อนโครงกำร/  
กำรด ำเนินงำนได้ ดังนี้  

๑) การก าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายที่ส าคัญของปี ๒๕๖๒ ยังคงเป็นประเด็น 
ท้าทายที่ส าคัญต่อเนื่องมายังปี ๒๕๖๓ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรประเมินผลของโครงกำร 
ในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในมิติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำย  

๒) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ยังเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญ เนื่องจำก
กระบวนกำรด ำเนินงำนร่วมกันยังไม่สำมำรถบูรณำกำรกันอย่ำงแท้จริง ท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน
ของข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  

๓) การขับเคลื่อนโครงการ/การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน เป็นประเด็นท้ำทำย 
ที่ส ำคัญ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน อำทิ  
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหำ/อุปสรรค ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ของแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   

๔) การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรที่มุ่งเน้นกำรบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงำน มำกกว่ำ
ด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ อย่ำงแท้จริง ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในช่วงปี 
ที่ผ่ำนมำอำจยังไม่สะท้อนกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  

๒.๑.๔ การด าเนินการในระยะต่อไป ได้แก ่ 

๑) บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของแผน  
๓ ระดับ รวมถึงกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยเฉพำะในส่วนของกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติ 
กำรด้ำน... และกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่จะสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์  
ที่จะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนเชิงวิชำกำรทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงสถิติ งำนศึกษำวิจัย  

๒) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ  

๓) การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ในทุกระดับอย่ำงแท้จริง 

๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดท าโครงการ/
การด าเนินงานและการจัดท านโยบาย โดยเฉพำะงำนวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติจะต้องสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม 

๕) หน่วยงานของรัฐจะต้องน าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เป็นกรอบในกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน 



๓.๒ - ๘ 
 

 

ให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำประเทศตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

๒.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒.๒.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ กำรด ำเนินกำร
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้ำน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง 
สรุปผลกำรประเมินในปี ๒๕๖๓ ตำม ๔ ระดับ ดังนี้ 

(๑) สีเขียว เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแล้ว จ ำนวน ๑๖ เรื่อง  
(๒) สีเหลือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๗๘ เรื่อง  
(๓) สีส้ม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะยังคงมีควำมเสี่ยง 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๖๕ เรื่อง  

          (๔) สีแดง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะอยู่ในขั้นวิกฤตในกำร     
        บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๑๔ เรื่อง 

 

 

 

 

ซึ่งสำมำรถสรุปภาพรวมค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ เทียบกับปี ๒๕๖๒ พบว่ำ 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยปี ๒๕๖๓ มีระดับสีเขียว จ ำนวน ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือ 
รอ้ยละ ๙.๒๕ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจ ำนวน ๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๑๐ เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป ระดับสีเหลือง จ ำนวน ๗๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๔๕.๐๙ 
เพ่ิมขึ้นจ ำนวน ๑๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๖๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ระดับสีส้ม จ ำนวน ๖๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๓๗.๕๗ ลดลงจ ำนวน ๑๒ เรื่อง
และประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๗๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูป และระดับสีแดง 
จ ำนวน ๑๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๘.๐๙ ลดลงจ ำนวน ๑๒ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๒๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป อย่ำงไรก็ตำม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ จ านวน ๗ เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จากแผนการปฏิรูปประเทศ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น 
(๐๒๐๔) ก ำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและสมรรถนะสูง  ด้านกฎหมาย ในประเด็น 
(๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และด้านเศรษฐกิจ ๕ เรื่อง 
ได้แก่ (๐๕๑๘) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓) ขจัดอุปสรรค
ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยคน (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (๐๕๔๘) ระบบภำษีและ (๐๕๕๔) 
กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพ่ือบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SME 
ซึ่งควรเน้นให้ควำมส ำคัญในประเด็นปัญหำและอุปสรรคท่ีส่งผลให้ค่ำสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย
ลดลง เพ่ือน ำไปปรับกระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำรหรือเป้ำหมำยที่คำดหวังจะบรรลุตำมแผนกำร



๓.๒ - ๙ 
 

 

ปฏิรูปประเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำประสงค์ ของกำรปฏิรูปประเทศ ทั้ งนี้  
มีรำยละเอียดสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๒ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการเมือง ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยทั้ง ๕ เรื่อง มีสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จ ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๒๐๔) ก ำลังคนภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องจำกมีระดับสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

๓) ด้านกฎหมาย ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จ ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริม 
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน 
๕ เรื่อง ได้แก่ (๐๓๐๒) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ 
กำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน (๐๓๐๓) มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือขจัด 
ควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม (๐๓๐๔) มีกลไกให้มีกำรตรำกฎหมำย 
เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (๐๓๐๕) พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำและ
ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลำ ในกำร

ตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ (๐๓๐๖) มีกลไกให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย  
แก่ประชำชน ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่อง 
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๐๔๐๕) 
กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  



๓.๒ - ๑๐ 
 

 

และ (๐๔๑๐) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

๕) ด้านเศรษฐกิจ ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จ ำนวน ๕ เรื่อง อำทิ (๐๕๑๘) Regional 
Integration Committee : คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓) 
ขจัดอุปสรรคด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยคน และ (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ในขณะที่เรื่องและประเด็นอ่ืนมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยสูงขึ้น จ ำนวน ๑๔ เรื่อง อำทิ 
(๐๕๑๑) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ - อุดมศึกษำ (สนับสนุน)  และ  (๐๕๔๒) กำรจัดตั้งส ำนักงำน
บูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเหลื่อมล้ ำ นอกจำกนี้ เป็นเรื่องและประเด็นอ่ืน
ที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
 

 

 

๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๓๖ เรื่อง 
โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๖ เรื่อง อำทิ 
(๐๖๐๒) กำรบริหำรแผนโครงกำรที่ส ำคัญตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ 
(๐๖๐๘) กำรปรับสมดุลโครงสร้ำงองค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
และ (๐๖๑๒) กำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืน 
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ 

 

 

๗) ด้านสาธารณสุข ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๐๗๐๒) ระบบเทคโนโลยี
และสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ (๐๗๐๕) กำรแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 
(๐๗๐๖) ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (๐๗๐๗) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค  
และ (๐๗๐๘) ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถำนะเทียบเท่ำ 
ปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง 
โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น  จ ำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
(๐๘๐๒) แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ (๐๘๐๓) กำรปฏิรูปโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๐๘๐๕) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยไซเบอร์/ กิจกำรอวกำศ และระบบเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและ
โทรคมนำคมเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ และ (๐๘๐๖) และกำรปฏิรูป
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืน 
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

๙) ด้านสังคม ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๙๐๓) กำรจัดกำรข้อมูลและ 
องค์ควำมรู้ด้ำนสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

๑๐) ด้านพลังงาน ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๗ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยแล้วเพ่ิมขึ้น จ ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑๐๐๓) ปฏิรูป
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำคส่วน (๑๐๑๐) แนวทำงส่งเสริมและขจัดอุปสรรค  
ในกำรน ำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ  (๑๐๑๔) กำรใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์
มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (๑๐๑๕) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) 
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และ (๑๐๑๖) กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย ในขณะที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ เรื่อง 
คือ (๑๑๐๑) ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง นอกจำกนี้เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่มีสถำนะเข้ำใกล้เป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ดังนี้ 
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๑๒) ด้านการศึกษา ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๗ เรื่อง โดยทั้ง ๗ เรื่อง มีสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

ทั้งนี้  ส ำหรับการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้ำน  
มีกฎหมำยที่ต้องจัดท ำและปรับปรุง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๒๒๙ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่จัดท ำ
และปรับปรุงแล้วเสร็จ จ ำนวน ๖๓ ฉบับ  

๒.๒.๒ ประเด็นท้าทาย หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้ำน พร้อมกับได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยได้ระบุปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้กำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
โดยประเด็นปัญหำที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ (๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ สำระส ำคัญที่แท้จริงของกิจกรรมตำมที่ระบุไว้ใน  
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๒) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท ำให้เห็นถึงเป้ำหมำยที่ เป็นรูปธรรมเดียวกันและสำมำรถประเมินและวัดผล
ควำมส ำเร็จได้อย่ำงแท้จริง (๓) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน ท ำให้กำรปฏิรูปประเทศไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
(๔) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงและส่งผลต่อ 
กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งได้น ำประเด็นปัญหำและอุปสรรคดังกล่ำวมำประกอบ 
กำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเน้นเฉพำะกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และ 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวในทำงปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ที่ก ำหนดไว้ต่อไป 

๒.๒.๓ การด าเนินการในระยะต่อไป 

เพ่ือให้กำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้ตำมเป้ำประสงค์ภำยในกรอบระยะเวลำ 
ของกฎหมำยซึ่งก ำหนดเวลำสิ้นสุดไว้ในปี ๒๕๖๕ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส ำหรับเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและไม่ได้น ำมำก ำหนด  
เป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบรับไปด ำเนินกำรในลักษณะของภำรกิจปกติของ
หน่วยงำนคู่ขนำนกันไป โดยกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรม Big Rock มีแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบแนวทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดย สศช. จะได้พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/
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กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำ
และควำมส ำเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock รวมทั้งใช้เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
น ำไปสู่กำรประมวลผลข้อมูลเพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศประจ ำปีต่อไป 

ทั้งนี้ สศช. จะด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูป
ประเทศ ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ต่อไป 

 (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระ ๓.๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๓.๒ 
QR Code รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



 
QR Code  

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ ประจ าปี ๒๕๖๓  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/NS_2563-for-Web_080264.pdf 

 

๒. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/CR2563_forWeb_220264.pdf 

 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/NS_2563-for-Web_080264.pdf


 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ

ขจั ดความยากจนและพัฒนาคนทุ กช่ วงวั ย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 
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ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  : ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ นายกรัฐมนตรี มีค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยไดอ้ย่ำงบูรณำกำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

๑.๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับทรำบ
กำรจัดตั้ง ศจพ. โดยประธำนกรรมกำรสั่งกำรให้ สศช. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมทั้งกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่เกี่ยวข้องต่อไป  และได้มี
ควำมเห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะและควำมจ ำเพำะของปัญหำที่แตกต่ำงกันไป  
ซึ่งจ ำเป็นจะต้องมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงตรงจุด ดังนั้น ระบบการพัฒนาคนแบบชี เป้า (Thai People and Analytics Platform : 
TPMAP) ที่สามารถระบุสภาพปัญหาและความต้องการ จ าแนกได้ตามพื นที่และตัวบุคคล จะเป็นเครื่องมือ 
เชิงนโยบายที่ส าคัญที่จะท าให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติ
รับทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำง
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๒. การด าเนินการในระยะต่อไป 

นำยกรัฐมนตรี ได้มีบัญชำมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำนกรรมกำร  
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่ งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  (คจพ.)  
ซึ่งรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชำให้จัดกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ 
มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีกลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. สรุปได ้ดังนี้  

๒.๑ กลไกการด า เน ินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้พิจำรณำสถำนกำรณ์และบริบทกำรพัฒนำประเทศที่มีปัญหำ 
ควำมยำกจนในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำที่มีควำมหลำกหลำยและควำมทับซ้อนกับปัญหำ 
ในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะมิติของกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิสังคมแตกต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ สามารถเข้าถึงทุกระดับของพื นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้อยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนบนพื นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเสนอ 
ให้มกีลไกกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ใน ๓ ระดับ ดังนี้ 
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๒.๑.๑ กลไกระดับอ านวยการ โดยจัดตั งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ 
ศจพ.กทม.) มีหน้ำที่ในกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำรของ ศจพ. เพ่ือมอบหมำย
ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมทั้งติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร และรำยงำนให้ ศจพ. ทรำบ 

๒.๑.๒ กลไกระดับอ านวยการปฏิบัติการ โดยจัดตั งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร 
(ศจพ.อ. และศจพ.ข.) มีหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง 
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ 
รวมทั้งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำน และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที ่และรำยงำนให้กลไกในระดับอ ำนวยกำรทรำบ 

๒.๑.๓ กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.) 
มีหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรเองได้ รวมทั้งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ และ
รำยงำนให้กลไกในระดับอ ำนวยกำรปฏิบัติกำรทรำบ 

ทั้งนี้ กลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรกำรขจัดควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เนื่องจำกระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักที่ส าคัญของประเทศ
ในปัจจุบันที่ครอบคลุมประชากรที่ได้มีการตรวจสอบสถานะจากกระทรวงมหาดไทยกว่า ๖๐ ล้านคน โดยเป็น
ข้อมูลประชากรที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย/พื นที่ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาได้ถึงระดับ
ครัวเรือนและรายบุคคล ครอบคลุมจ านวนประชากรมากกว่า ๓๖.๘ ล้านคนทั่วประเทศ 
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๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำที่ผ่ำนมำ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ ยังมีข้อจ ำกัดในกำรบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐในประเด็นกำรแก้ไขและกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกับภำคีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ 
ส่งผลให้กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำไม่เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้น  
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP จึงเป็นกำรด ำเนินกำรบนหลักกำรวงจรนโยบำย  
(policy cycle) ประกอบด้วย  

๒.๒.๑ กำรก ำหนดประเด็นนโยบำย (policy advocacy) กำรใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือประกอบ 
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน โดยด ำเนินกำร 
อย่ำงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based)  

๒.๒.๒ กำรก ำหนดนโยบำย (policy formulation) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือศึกษำและ
วิเครำะห์ประเด็นกำรพัฒนำและช่องว่ำงของกำรพัฒนำ  

๒.๒.๓ กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง (policy decision) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือพิจำรณำ
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและมุ่งเป้ำไปยังเป้ำหมำยของกำรแก้ไขปัญหำและประเด็นกำรพัฒนำ  
ให้สอดคล้องกับทรัพยำกรข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ของกำรพัฒนำ  

๒.๒.๔ กำรด ำเนินกำร (policy implementation) ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง/มำตรกำร/โครงกำร/ 
กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับแนวนโยบำย  และกำรบันทึกข้อข้อมูล 
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ กลับเข้ำในระบบ TPMAP  

๒.๒.๕ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (policy monitoring and evaluation) ติดตำม ประมวลผล 
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำจำกระบบ TPMAP เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป  

ทั้งนี้ กำรพัฒนำประเทศบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น จะท ำให้ประเทศมีกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน
ภำยใต้หลัก ๓ ขั้นกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรอยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) 
โดยมี ๔ แนวทาง ดังนี้  
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 เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื นที่ในประเทศ  

- หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน  
๑๓ หลัก ให้ สศช. และ NECTEC เพ่ือน ำไปเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP เติมเต็มฐำนข้อมูล 
ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และครอบคลุมประชำกรในทุกพ้ืนที่ ช่วงวัยและประเด็นกำรพัฒนำ 
ในทุกมิติ น ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ได้อย่ำงยั่งยืน และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

 ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยใชร้ะบบ TPMAP  

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ น ำข้อมูลในระบบ TPMAP ไปใช้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
รำยบุคคล/ครัวเรือน เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญที่ต้องเร่งลงพ้ืนที ่(กำรเคำะประตูบ้ำน - Knock Knock) 
ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน อำทิ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับควำมเดือดร้อน
หรือผลกระทบในมิตปิัญหำต่ำง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงทีและ
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้  

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบ TPMAP  
เพ่ือบรรเทำภำวะรั่วไหล (inclusion error) และน ำเข้ำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประชำกร 
ทั้งประเทศ เพ่ือบรรเทำภำวะตกหล่น (exclusion error)  

 ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใชร้ะบบ TPMAP 

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ น ำข้อมูลของระบบ TPMAP ในระดับประเทศ จังหวัด 
อ ำเภอ และท้องถิ่น มำประมวลและวิเครำะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอ 
เชิงนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใชร้ะบบ TPMAP 

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP เพ่ือให้ ศจพ. ใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ 

- ศจพ. ในแต่ละระดับ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำร รวมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย น ำไปสู่กำรจัดท ำแผน/
กำรด ำเนินกำร/โครงกำร ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำมำกขึ้น  
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศให้อยู่ดีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

- ศจพ. ประเมินผลจำกระบบ TPMAP เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง 
มำตรกำร มอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 



๓.๓ - ๕ 
 

 

ซึ่งที่ผ่ำนมำ สศช. ได้ด ำเนินกำรจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP และ TPMAP 
Logbook ให้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรทั้ง ๗๖ จังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่จังหวัด และนำยอ ำเภอ) สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรแก้ไข 
และติดตำมปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือนในพ้ืนที่ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดเอกภำพและควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับ อำทิ กำรให้ควำมช่วยเหลือ/กำรพัฒนำ
ต่อบุคคลและครัวเรือนที่มีปัญหำ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรเพ่ิมเติมข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน จะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้ระบบ TPMAP 
เป็นแพลตฟอร์มกลำงที่มีกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำในทุกระดับ 
และประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้มีมติ
รับทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำง
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ 
๔.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 



๔.๑ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อหารือ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 

 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้หมำยรวมถึงหน่วยงำนที่เป็นของรัฐ 
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่ำจะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร หรือเป็น
องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยกำร ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒ กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น เป็นกำรด ำเนินกำรตำม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเจตนำรมณ์
เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงแผนระดับชำติและแผนในระดับพ้ืนที่ โดยก ำหนดให้จัดท า
แผนพัฒนาภาคขึ้น เป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำภำคและเป็นเครื่องมือบูรณำกำรแผนของ 
ส่วนรำชกำร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับพ้ืนที่  
ผ่ำนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งสำมแผนมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ๕ ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลำกำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
เพ่ือเป็นแผนที่แปลงสู่กำรปฏิบัติ  โดยกำรระบุโครงกำรต่ำง ๆ ที่จะด ำเนินกำรในแต่ละ
ปีงบประมำณ 

๑.๓ ปัจจุบันกลไกการจัดท าและขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่เป็นการด าเนินการผ่านคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่ได้รับกำรจัดตั้งโดยระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ  
โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจหลักในกำรก ำหนดกรอบนโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนภำค  
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำร เพ่ือให้สำมำรถบริหำรงำน แก้ไขปัญหำและพัฒนำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
บูรณำกำรแผนของส่วนรำชกำรและแผนพัฒนำระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็น
ผู้ประสำนเพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของ
ส่วนรำชกำร (function) และควำมต้องกำรและศักยภำพของพื้นที่ (area) บนพื้นฐำนแนวคิด 
ของกำรเชื่อมโยงภำรกิจและพ้ืนที่ (Function-Area Approach)  

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

๒.๑ แผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ มีแผนพัฒนำภำคเป็นแผนล ำดับแรก เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ระดับต่ำง ๆ  
ในพ้ืนที่ผ่ำนแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำจังหวัด ซึ่งจะต้องแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ 
ผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด โดยแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่
จัดว่ำเป็นแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ และ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
จึงถือว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 



๔.๑ - ๒ 

ที่ ๒ ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรด ำเนินกำรบนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) ดังนั้น แผนกำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง  

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรให้เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมยังคงมีประเด็นควำมท้ำทำย 
เนื่องจำกการขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่  มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายและ 
มีภารกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริบทกำรพัฒนำแต่ละพ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำร ศักยภำพ และทรัพยำกรของพ้ืนที่  กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันจึงเป็นปัจจัย
แห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมควรต้องด ำเนินกำรร่วมกันบนหลักของกำร “ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมน าไปปฏิบัติ” 

๒.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานในระดับพื้นที ่  อำจยังไม่สำมำรถสะท้อนกำรแปลง 
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ
ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะ
กำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ในระดับพ้ืนที่ตำมหลักกำรของกำรจัดท ำโครงกำรตำมห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓  

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนในระดับพื้นที่ ปัจจุบันหน่วยงำนในพ้ืนที่มีกำร
ใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ  (eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศหลัก 
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำหรับติดตำมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
ของรัฐ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำระบบ eMENSCR จะมีกำรรองรับกำรน ำเข้ำและแสดงผลโครงกำร 
ตำมพ้ืนทีแ่ล้ว แต่อำจยังไม่สำมำรถใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับพ้ืนที่ 
ได้อย่ำงครอบคลุม ซึ่งอำจไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรถ่ำยระดับยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรด ำเนินงำน 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงชัดเจน หรือแสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงไร  

๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของทุกภำคส่วนเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
สร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกัน ของทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ให้เกิดกำรพัฒนำที่มีควำมสอดคล้องกับศักยภำพตำม
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน น ำไปสู่กำรด ำเนินโครงกำรที่มีประสิทธิภำพร่วมกัน เกิดกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  
และสอดคล้องกับหลักกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ  บนหลัก 
ของกำร “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าไปปฏิบัติ” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของของกำรพัฒนำ
แบบองค์รวมที่จะครอบคลุมในมิติ โดยมแีนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่ ๓ แนวทำง ดังนี้ 
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๓.๑ แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๓.๑.๑  ศึกษาท าความเข้าใจ เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะเป้ำหมำย
และค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้เข้ำใจและตระหนัก 
ถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ป ี 
ของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรวิเครำะห์หำบทบำท 
และจุดเน้นกำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่ในกำรร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

๓.๑.๒ วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่างการพัฒนาของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลประกอบ 
กำรวิเครำะห์และพิจำรณำจำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
และห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1) 

๓.๑.๓   การจัดท าแผนในระดับพื้นที่ต้องมีการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ) 

 

๑) ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก ำหนด รวมทั้งยึดหลักกำร
จัดท ำแผนตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒  
และ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ ซึ่งแผนในระดับพ้ืนที่จัดเป็นแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว จึงต้องมีลักษณะเป็นแผน 
ในเชิงปฏิบัติ (action plan) และมีองค์ประกอบ/หลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนสอดคล้อง 
กับแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับ ๓ ตำมที่ สศช. ก ำหนด (รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบวำระท่ี ๔.๑) 
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๒) ถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา 

 แผนพัฒนาภาค  

- พิจารณาเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้ง
วิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร และทรัพยำกรของภำคเพ่ือประมวลหำ
เป้ำหมำยที่ภำคสำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 
(Y๑) โดยเฉพาะทีภ่ำคมีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 

- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand) ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ภำค 
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะที่ภำค 
มีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 

- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่ภำคมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้องสำมำรถ
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้มำกน้อยเพียงใด 
 ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมส ำคัญขององค์ประกอบและปัจจัยในกำรมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 

- ก ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค  เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคที่มีกำรถ่ำยระดับ
มำจำกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑)  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

- พิจารณาเป้าหมายแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร 
และทรัพยำกรของกลุ่มจังหวัดเพ่ือประมวลหำเป้ำหมำยที่กลุ่มจังหวัดสำมำรถ 
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคโดยเฉพาะที่กลุ่ม
จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 

- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของเป้ำหมำย
แผนพัฒนำภำคที่กลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีก่ลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 

- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่กลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคได้มำก
น้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมส ำคัญขององค์ประกอบและปัจจัย 
ในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 

- ก ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ที่มีกำรถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค  

 แผนพัฒนาจังหวัด  

- พิจารณาเป้าหมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ  
ควำมต้องกำร และทรัพยำกรของจังหวัดเพ่ือประมวลหำเป้ำหมำยที่จังหวัด
สำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  
ที่จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 
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- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่า ของเป้ำหมำย
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีจ่ังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 
- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่จังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง

สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ได้มำกน้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมส ำคัญขององค์ประกอบ 
และปัจจัยในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 

- ก ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัดที่มีกำร 
ถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

๓) ก าหนดและมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแต่ละเป้ำหมำยของแผนต่ำง ๆ ในระดับ
พ้ืนที่ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (จ.๓)  
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ประสำนเพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง  ๆ  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำวำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณำกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๓.๒ การจัดท าโครงการและการด าเนินงาน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ที่ให้ยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติโดยมี 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร ๔ ขั้นตอน ที่มุ่งเน้นกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันและกำรจัดท ำ
โครงกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งยึดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำร
ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก ำหนด ซึ่งมีแนวทำง ดังนี้ 
๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน ทุกส่วนรำชกำรในพ้ืนทีร่่วมกันด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทบทวนควำมเหมำะสมและควำมครอบคลุมของเป้ำหมำย 
ในแผนระดับพ้ืนที่ ที่หน่วยงำนมีภำรกิจในกำรร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย 

๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพ ทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนที่มีส่วนขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผน ให้มีควำมครบถ้วน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน 

๓) หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องร่วมกันวิเครำะห์และพิจำรณำหำช่องว่ำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ  
(Gap Analysis) รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของกำรทบทวนห่วงโซ่
คุณค่ำของเป้ำหมำยในแผนระดับพ้ืนที่  เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๓.๒.๒ กำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน เพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยตำมแผน 
๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเครำะห์และจัดท ำโครงกำร 

ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ 
และผล (XYZ) โดยใช้ข้อมูลจำกห่วงโซ่คุณค่ำ ข้อมูลสถิติ  สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย 
ประกอบกำรด ำเนินกำร 

๒) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรน ำโครงกำรเข้ำในระบบระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ตำมรูปแบบที่ สศช. ได้ก ำหนดตำมระเบียบระเบียบ ว่ำด้วยกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๔.๑ - ๖ 

๓.๒.๓ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของโครงกำร โดยพิจำรณำจำก ผลกระทบที่มี 
ต่อเป้าหมาย และ ระยะห่างจากเป้าหมาย ของแผนในระดับพ้ืนที ่

๓.๒.๔ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดตำมพระรำชกฤษฎีกำวำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ มจังหวัด 
แบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑) รำชกำรบริหำรส่วนกลำงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี เพ่ือเป็นแผน

ระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนร่วมคิดร่วมท ำโดยทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ 
๓) ส ำนักงบประมำณ ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบกำรจัดสรรงบประมำณท่ีสอดคล้องและเหมำะสม
ต่อไป  

๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที ่ 
๓.๓.๑ หน่วยงำนของรัฐในระดับพ้ืนที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ  

และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  และแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำโครงกำรและแผนระดับพ้ืนที่ในระบบ eMENSCR โดยทุกหน่วยงำน
ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนระดับต่ำง ๆ 

๓.๓.๒ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำและประเมินแผนของพ้ืนที่ในทุกระดับต้องใช้ระบบ eMENSCR 
เป็นเครื่องมือหลักในกำรติดตำมแผนของพ้ืนที่ในทุกระดับ 

๓.๓.๓ สศช. พัฒนำระบบ eMENSCR เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้เริ่มใช้งำนได้ตำม
แนวทำงที่ เสนอ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๖ เพ่ือให้มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำง 
เป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลที่มีกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐได้อย่ำงครอบคลุม สำมำรถ
พัฒนำตำมศักยภำพหรือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ได้อย่ำงสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้ำหมำย
ของแผนได้อย่ำงแท้จริง 

๓.๓.๔ หน่วยงำนของรัฐในระดับพ้ืนที่ใช้ข้อมูลจำกระบบ eMENSCR ในกำรพิจำรณำจัดท ำ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรวงจรนโยบำยสำธำรณะ (Policy Cycle) 

๔. ข้อเสนอเพื่อหารือ 
ควำมเห็นของกรรมกำรต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ 
แนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
  
  



 
 

 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๑ 
 

QR Code 
แนวทางการจดัท าแผนระดบัที ่๓ และการเสนอแผน

ระดับที ่๓ ในส่วนของ แผนปฏิบัติการด้าน... 
ต่อคณะรัฐมนตร ี



QR Code  
แนวทางการจดัท าแผนระดบัที่ ๓  

และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ 
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ 
๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้ านการปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 



๔.๒ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อหารือ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 

กับขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย และ มาตรา ๑๗ ให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย  

๑.๒ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการผ่านแผนระดับท่ี ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๒๓ ประเด็น โดยทั้ง ๒๓ 
ประเด็น เป็นการก าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting Issue) และจะไม่มีความซ้ าซ้อนของประเด็น 
การพัฒนาระหว่างแผนแม่บทฯ แต่ละประเด็น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน ทั้งนี้ มีแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยตรง ๓ ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็น
ที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

๑.๓ ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ พบว่า  

๑.๓.๑ การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า 
ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะ
คงที่  จึ งจ าเป็นต้องเร่ งให้ความส าคัญกับการปรับกระบวนงานให้มุ่ งผ ลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้ างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน และ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิตอลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
รวดเร็วสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงของ
ประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสร้างรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาทักษะบุคลากรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี  

๑.๓.๒ การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยตรงใน ๓ ประเด็น มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ 
อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ 



๔.๒ - ๒ 

๑) ประเด็นประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

ประเด็น เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย สถานะบรรลุเปา้หมาย 
แผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

การบริการ
ประชาชน 

และ
ประสิทธภิาพ

ภาครัฐ 

บ ริ ก า ร ข อ ง รั ฐ มี
ประสิทธิ ภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

๒๐๐๐๐๑ ๒๐๐๐๐๑ งานบริการภาครฐัที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึน้ 

๒๐๐๑๐๑ ๒๐๐๑๐๑ 

ภาครัฐมีการด าเนินการ
ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  
ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

๒๐๐๐๐๒ ๒๐๐๐๐๒ หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสมัฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ

๒๐๐๒๐๑ ๒๐๐๒๐๑ 

  เปิดโอกาสให้ภาคสว่นต่าง ๆ  มีส่วนร่วมใน
การจดับรกิารสาธารณะและกจิกรรม

สาธารณะอย่างเหมาะสม 

๒๐๐๓๐๑ ๒๐๐๓๐๑ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมีสมรรถนะ
และสร้างความทนัสมัยในการจัดบรกิาร
สาธารณะและกจิกรรมสาธารณะให้กบั

ประชาชน 

๒๐๐๓๐๒ ๒๐๐๓๐๒ 

ภาครฐัมีขดีสมรรถนะสงูเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

๒๐๐๔๐๑ ๒๐๐๔๐๑ 

บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการท างานเพือ่
ประชาชน ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรมมี

จิตส านกึมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ 

๒๐๐๕๐๑ ๒๐๐๕๐๑ 

๒) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็น เป้าหมายระดบัประเด็น 
สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมายแผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 
การตอ่ต้าน
การทุจริต

และ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
 

๒๑๐๐๐๑ ๒๑๐๐๐๑ 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

๒๑๐๑๐๑ ๒๑๐๑๐๑ 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ๒๑๐๑๐๒ ๒๑๐๑๐๒ 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒๑๐๒๐๑ ๒๑๐๒๐๑ 

 

๓) ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็น 
แผนแม่บทฯ 

เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมายแผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุติธรรม 

กฎหมายเป็นเครือ่งมอื
ให้ทกุภาคส่วนได้

ประโยชนจ์ากการพฒันา
ประเทศอย่างเท่าเทียม

และ 
เป็นธรรม 

๒๒๐๐๐๑ ๒๒๐๐๐๑ กฎหมายไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การพฒันา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใตก้รอบ

กฎหมายที่มุง่ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชนจ์ากการพฒันาประเทศโดยทัว่ถึง 

๒๒๐๑๐๑ ๒๒๐๑๐๑ 

การปฏิบัตติามและการบังคับใชก้ฎหมายมี
ความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ ทัว่ถึง ไมเ่ลอืก

ปฏิบัติและเป็นธรรม 

๒๒๐๑๐๒ ๒๒๐๑๐๒ 

ประชาชนมีสว่นรว่มในการพฒันากฎหมาย ๒๒๐๑๐๓ ๒๒๐๑๐๓ 

๒๒๐๐๐๒ ๒๒๐๐๐๒ การอ านวยความยุติธรรมมีความ
โปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ 

๒๒๐๒๐๑ ๒๒๐๒๐๑ 

 



๔.๒ - ๓ 

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

๒.๑ แม้การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีการพัฒนา
ในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งให้ความส าคัญ 
ดังนี้  

๒.๑.๑ ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
ซึ่งสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) ประกอบกับ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index - CPI) พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ประเทศไทย ได้อันดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ 
ทั่วโลก ตกลงมา ๓ อันดับ (ได้อันดับ ๑๐๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีคะแนน ๓๖ คะแนน 
จาก ๑๐๐ คะแนน (เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ.๒๕๖๑)  

ทั้งนี้ ควรเร่งให้ความส าคัญในการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน  

๒.๑.๒ ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ควรให้ความส าคัญกับ
เป้าหมาย “งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” ซึ่งมีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) เป้าหมาย“หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ”และ “ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว” ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)  

ทั้งนี้ ควรเร่งให้ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิทัลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และปรับกระบวนงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒.๑.๓ ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สถานการณบ์รรลุเป้าหมายไม่มีการ
เปลี่ ยนแปลงในระดับที่ ดีขึ้นกว่ า  ปี  ๒๕๖๒ ควรให้ความส าคัญกับเป้ าหมาย  
“การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม” ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ขั้นวิกฤต (สีแดง) เป้าหมาย“กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก 
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” และ “การอ านวยความยุติธรรม 
มีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ” ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)  

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องให้ความส าคัญ
กับการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งบูรณาการฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกัน 



๔.๒ - ๔ 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายทั้งในระดับประเด็น 
แผนแม่บท และแผนย่อย ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ 
ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ อาจยังไม่สามารถสะท้อน 
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานตามหลักการของการจัดท าโครงการตามห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

สศช. ได้จัดท าแนวทางการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)  
ซึ่งทุกกระบวนการจะต้องเป็นการด าเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) และอยู่บนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ (evidence base) เพ่ือให้การด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้อย่างแท้จริง น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 

๓.๑ จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศมีข้อมูลประกอบการด าเนินการต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม สศช. จึงเสนอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑.๑ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าและปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสนับสนุน
การจัดท านโยบาย แผนระดับที่ ๓ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล และการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  

- หน่วยงานเจ้าของข้อมูลน าเข้าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) ซึ่ง สศช. ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
แหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐทีเ่ชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

๓.๑.๒ งานวิจัย/การศึกษา 

- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้ทุนและการก ากับงานวิจัย  อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  และส านักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
ต้องก าหนดทิศทางการวิจัย และการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  



๔.๒ - ๕ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการงานวิจัย และน าเข้างานวิจัยที่แล้วเสร็จในระบบ 
ตามรูปแบบที่ สศช. ก าหนด 

๓.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  
ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยต้อง 
น าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย มาประกอบในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน 

สศช. ส านักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ 
(จ.๑ – จ.๓) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการ  

- หน่วยงานระดับกรม ทบทวนความเหมาะสมและความครอบคลุมของเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีภารกิจในการร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

- หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) 
ทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงานระดับกรมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทย่อย (Y๑) แต่ละเป้าหมาย ให้มีความครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้อง 
กับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

- สศช. หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการพัฒนาต่าง ๆ (gap analysis) 
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการทบทวนห่วงโซ่คุณค่า 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
เพ่ือน าไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 

๓.๒.๒ การจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

- หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ร่วมกันวิ เคราะห์และจัดท าโครงการส าคัญของแต่ละ
ปีงบประมาณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการด าเนินการ 

- หน่วยงานเจ้าของโครงการน าร่างโครงการเข้าในระบบ eMENSCR ประกอบการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ (X) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

- สศช. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าโครงการส าคัญ 

 

 

 



๔.๒ - ๖ 

๓.๒.๓ การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 

- สศช. ส านักงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑ – จ.๓) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของร่างโครงการที่หน่วยงานเจ้า 
ของโครงการน าเข้าในระบบ eMENSCR 

๓.๒.๔ การจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการราย ๕ ปี  และรายปี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ทุกหน่วยงานของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการราย ๕ ปี และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญในแผนปฏิบัติราชการรายปีร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจ
ปกติอ่ืน ๆ  

- ส านักงบประมาณ ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

๓.๓ การจัดท าแผนระดับท่ี ๓ หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนและการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๓) โดยต้องน าข้อมูล 
สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้แผนสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ เป้าหมายแผนแม่บทฯ  
ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR)  
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การติดตาม
ประเมินผลครอบคลุมการด าเนินงานในทุกระดับ โดยต้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การน าเข้าข้อมูล ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ดังนี้  

๑) ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน (M๑ - M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม - ธันวาคม) ทั้งนี้  ส าหรับ
โครงการ/การด าเนินงาน ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปีปฏิทินหรือได้รับงบประมาณ
ในลักษณะอ่ืน ขอให้หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานประจ าปี ในช่วง
เดือนแรกของแต่ละไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน (M๖) ไตรมาสที่ ๑ - ๔  
ของปีงบประมาณ ให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่น าเข้าข้อมูลโครงการ/ 
การด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นไตรมาส โดยทุกหน่วยงานต้องรายงานผล 
ทุกโครงการ/การด าเนินงาน/กิจกรรมไม่ว่าจะใช้งบประมาณหรือไม่ โดยการรายงาน
ผลต้องสามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ  



๔.๒ - ๗ 

๒) แผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติ
การด้าน... และแผนอ่ืน ๆ ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ ๓ 
ตามที่ก าหนด (M๗) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓.๔.๒ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้ระบบ 
eMENSCR มีประสิทธิภาพและเป็นระบบสารสนเทศหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล สศช. จึงขอเสนอให้มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ 
โดยเฉพาะระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ของกรมบัญชีกลาง และระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ของส านักงบประมาณ เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ และผลลัพธ์ในการ
ด าเนินงานต่อความคุ้มค่าและความสอดคล้องของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๔.๓ การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence : AI) โดย สศช. จะน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ใน
การสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ในระบบ 
eMENSCR เพ่ือให้ระบบสามารถประมวลผล วิ เคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ/ 
การด าเนินงาน และใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และ 
สศช. หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินผลโครงการ/การด าเนินงาน
ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔. ข้อเสนอเพื่อหารือ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 



๕-๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


