
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
     ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

     กรกฎำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำบันทึกข้อควำม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/    ลงวันที่           กรกฎำคม  ๒๕๖๔  

  ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
ได้เห็นชอบให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย เพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีทรำบ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เรื่องดังกล่ำวเข้ำข่ำยที่จะต้องน ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔ (๑๒) 
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ โดยนำยกรัฐมนตรีในฐำนะประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
รับทรำบ  

๒. สาระส าคัญ 
  ส ำนักงำนฯ ขอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๑.๑ การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ส ำนักงำนฯ  
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำนของรัฐในห้วงระยะเวลำที่เหลือของยุทธศำสตร์ชำติเป็นกำรด ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้อย่ำงแท้จริง ยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และวงจรนโยบำย 
(Policy cycle) เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญในแต่ละปีงบประมาณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สามารถส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ โดยส ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงำนของรัฐส ำหรับ 

/กำรด ำเนินกำร... 
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กำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/  
ซึ่งมีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม ๒๕๖๔ โดย (๑) หน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมาย
ระดับแผนย่อย (จ.๓) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑)  
และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน 
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
แต่ละเป้าหมาย ให้มีควำมครอบคลุมและครบถ้วน เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน 
ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และใหห้น่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง ๓ ระดับด าเนินการ
ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ 
และ (๒) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ด าเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำหน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท าโครงการส าคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) บนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ามาบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่อไป โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลประกอบ 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ และบัญชีไลน์ทำงกำร 
ของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ Line@nscr ต่อไป 

๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  ตำมที่ ศจพ. 
ได้มีค ำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่ำง ๆ โดยให้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน  

/ตำมหลัก... 
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ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหำนคร (ศจพ.กทม.) ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอ (ศจพ.อ.) ศูนย์อ ำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) 
และทีมปฏิบัติกำรฯ ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและกลไกขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจน 
และควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ และให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงบูรณำกำร
มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ มีกำรจัดตั้ง
และน ำเข้ำค ำสั่ง ศจพ.จ. ศจพ.กทม. และ ศจพ.ข. เข้ำสู่ระบบแล้วเสร็จ ขณะที่ ศจพ.อ. น ำเข้ำค ำสั่งแล้ว
จ ำนวน ๘๗๒ อ ำเภอ จำกทั้งหมด ๘๗๘ อ ำเภอ โดยยังไม่มีน ำเข้ำค ำสั่งแต่งตั้ง ศจพ.อ. ของจังหวัดยโสธร 
๖ อ ำเภอ ในส่วนของทีมปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ ได้มีกำรน ำเข้ำค ำสั่งทีมปฏิบัติกำรระดับต ำบล จ ำนวน ๗,๐๒๑ 
ต ำบล และทีมปฏิบัติกำรระดับ อปท. จ ำนวน ๗๑ ทีม อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรฯ 
ระดับพ้ืนที่ ยังมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน อำทิ กำรจัดตั้ง ศจพ.อ มีกำรแต่งตั้งโดยใช้ค ำสั่งรวมไม่ได้มีกำรระบุ
ชื่ออ ำเภอ ส่วนทีมปฏิบัติกำรระดับพ้ืนที่ บำงจังหวัดแต่งตั้งโดยใช้ค ำสั่งรวมไม่ได้ระบุพ้ืนที่ บำงจังหวัด 
ที่จัดตั้งในระดับต ำบล และบำงจังหวัดจัดตั้งมีทีมปฏิบัติกำรระดับเทศบำล/อบต./เมืองพัทยำ ท ำให้ยำก  
ต่อกำรจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำร ดังนั้น ส ำนักงำนฯ จะพิจำรณำ
หำแนวทำงในกำรจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติกำรในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือสะดวก
ต่อกำรท ำงำนของทีมปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนที่ที่มีบริบทแตกต่ำงกัน โดยส ำนักงำนฯ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร
ของ ศจพ. จะน ำเสนอต่อที่ประชุม คจพ. ต่อไป ส ำหรับบำงจังหวัดที่ ยังไม่ได้มีค ำสั่งจัดตั้ง ศจพ.อ.  
และทีมปฏิบัติกำร ส ำนักงำนฯ จะประสำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง  
และด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบต่อไป 

๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ 

ส ำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๔)  
ซึ่งเป็นกำรจัดท ำรำยงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ โดยกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ 
จะรำยงำนเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
(Big Rock) ทั้ง ๖๒ แผน โดยกำรรำยงำนดังกล่ำวประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ควำมเป็นมำ กระบวนกำร
และขั้นตอนของแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock)  
(๒) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock พร้อมทั้งรำยงำนโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่รองรับกำรด ำเนินกำร
ตำมกิจกรรม Big Rock ซึ่งได้ผ่ำนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญเรียบร้อยแล้ว ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และ (๓) ประเด็นที่รัฐสภำให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ นอกจำกนี้ ส ำหรับ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่รองรับกิจกรรม Big Rock ซึ่งได้ผ่ำนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญโดยคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำนแล้ว ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรคู่ขนำนโดยได้แจ้งให้หน่วยงำนในฐำนะหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก น ำข้อมูลเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) เพ่ือเร่งรัดก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนให้ไปเป็นตำมที่ก ำหนดไว้  
ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป 

 

 
/๒.๓. การติดตาม... 
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๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ  

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนของรัฐ ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) กับรหัสงบประมำณ 
ในระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ ได้รับกำรจัดสรร 
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงำนจ ำเป็นต้องน ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในมกรำคม ๒๕๖๔ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจำกกำรตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ำ กำรน ำเข้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตำมรหัส
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล  
(Policy Monitoring and Evaluation) ตำมหลักวงจรนโยบำยสำธำรณะ (Policy Cycle) ซึ่งทุกกระบวนกำร
จะต้องเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีข้อมูลสนับสนุน (Data Driven) และอยู่บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base) 
โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการแจ้งทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูล โครงการ/การด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด่วนแล้ว ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี 
มีมติรับทรำบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษำยน 
๒๕๖๔ ตำมท่ีส ำนักงำนฯ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศเสนอ และมอบหมำยให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐเร่งจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติทั้ ง ๖ ด้ำน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน 
ระบุถึงควำมคืบหน้ำ ผลสัมฤทธิ์  งบประมำณที่ ใช้ด ำเนินกำร และประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ  
และส่งให้ส ำนักงำนฯ ภำยในวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ และให้ส ำนักงำนฯ รวบรวมและด ำเนินกำรต่อไป 
ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะน าไป วิเคราะห์ เพื่อประเมินผล 
การด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
และประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุป  
ผลการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำข้อมูลไปประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะน าไปวิเคราะห์ 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานท่ีสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และรายงานสรุป 
ผลการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำข้อมูลไปประกอบกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำร 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ  
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้และส่งเสริมกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยส่วนหนึ่งได้มุ่งเป้ำไปที่กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงได้ด ำเนินกำร 
จัดท ำเพจ Facebook “คบเด็กสร้างชาติ–สร้างพลังบวก” เพื่อใช้ส ำหรับกำรเผยแพร่เนื้อหำสำระ 
ของคนรุ่นใหม่และกำรแบ่งปันเรื่องรำวที่ดีผ่ ำนสังคมออนไลน์ด้วยกำรท ำควำมดี เล็ก ๆ น้อย ๆ  
ซึ่งเป็นกำรท ำควำมดีที่อยู่รอบตัวเรำและสำมำรถท ำได้ในทุก ๆ วัน อำทิ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิ
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ของผู้อื่น กำรชื่นชมคนท ำดีด้วยค ำพูดหรือกำรกระท ำที่ท ำให้อีกฝ่ำยรู้สึกดี กำรตั้งใจท ำงำน กำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรมีคุณธรรมจริยธรรม กำรให้ค ำปรึกษำ กำรอ่ำนหนังสือให้ผู้สูงอำยุฟัง และเติมเต็ม ควำมสุข 
ทั้งผู้ให้และผู้รับ กำรบริจำคเสื้อผ้ำมือสองให้ผู้ยำกไร้ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงคุณค่ำของตนเอง 
สำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองได้ และรวมเป็นพลังส ำคัญในกำรร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  
เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของกำรเป็นประเทศที่มีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจำกนี้ ในเพจดังกล่ำว ส ำนักงำนฯ 
จะด ำเนินกำรเผยแพร่วีดิทัศน์  โครงกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้กำรขับเคลื่อน 
ยุทธศำสตร์ชำติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่ำนกิจกรรมของกลุ่มบุคคลและ/หรือตัวอย่ำง 
ในรูปแบบสื่ อวีดิทัศน์  ทั้ งหมด ๕ ตอน ประกอบด้วย (๑) วัยรุ่นจิตอำสำ 
มอบเสียงดนตรี สร้ำงรอยยิ้ม เติมควำมสุขให้สังคม (๒) ว่ำงไปเก็บขยะที่ชำยหำด
เมืองกระบี่ (๓) กลุ่มมอเตอร์ไซด์ อำสำท ำดี  (๔) พ่ีเลี้ยงอำสำ (มูลนิธิยุวพัฒน์)  
และ (๕) บริจำคผมเพ่ือผู้ป่วยมะเร็ง ต่อไป 

ทั้งนี้  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ได้มอบหมำย 
ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ  
ของหน่วยงำนตำมนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ เรื่องกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงำนของหน่วยงำนและของรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐจัดท ำสรุป 
ผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวทุก ๓ เดือนเสนอนำยกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน 
ยุทธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏิรูปประเทศ ช่วงเดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๔ มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ วีดิทัศน์โครงกำรผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือสร้ำงกำรตระหนักรู้
ของประชำชนทุกช่วงวัย จ ำนวน ๖ ตอน ประกอบด้วย (๑) ยุทธศำสตร์ชำติส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ (๒) ยุทธศำสตร์ชำติส ำหรับผู้ประกอบกำร/ภำคธุรกิจ  (๓) ยุทธศำสตร์ชำติ
ส ำหรับวัยแรงงำน (๔) ยุทธศำสตร์ชำติส ำหรับเยำวชน  (๕) ยุทธศำสตร์ชำติส ำหรับเด็ก  
และ (๖) ยุทธศำสตร์ชำติส ำหรับประชำชนทั่วไป และกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนทั่วไป  
จ ำนวน ๓ ตอน ได้แก่ (๑) โครงกำรชุมชนไม้มีค่ำ  (๒) โครงกำรทนำยอำสำประจ ำ
สถำนีต ำรวจ และ (๓) กองทุนเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  จำกกำร
ประเมินสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมพหุปัญญำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมขึ้น 
ตำมประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  
ซึ่งได้ก ำหนดกำรบรรลุเป้ำหมำยภำยในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ (๑) สัดส่วนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ร้อยละ ๑๐ และ (๒) สัดส่วนเด็ก
และเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ ร้อยละ ๑๐ โดยได้เทียบเคียงสถำนกำรณ์ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยด้วยโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรศึกษำเฉพำะทำงในปี ๒๕๖๐  
พบว่ำ มีโรงเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น ๕๗,๒๓๘ แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสำมัญทั่วไป ๕๗,๑๙๒ แห่ง โรงเรียน 
เน้นวิทยำศำสตร์ ๑๘ แห่ง โรงเรียนกีฬำ ๑๒ แห่ง และโรงเรียนเน้นนำฏศิลป์ ๑๖ แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
มีโรงเรียนที่รองรับการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความหลากหลายทางความสามารถพิเศษระดับหนึ่งแล้ว  
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ ๑ ของโรงเรียนทั้งหมด อันส่งผลให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
แผนย่อยดังกล่าวยังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำย 

สื่อวิดีโอเผยแพร่ระชำสัมพันธ์ 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ

และแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

 

Facebook คบเด็กสร้ำงชำติ 
– สร้ำงพลังบวก  



 
 

-๖- 

ในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกำรด ำเนินงำนที่ เน้นด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
เป็นหลัก อำทิ โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) กำรเพ่ิมเติมโรงเรียน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรสนับสนุนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน ซึ่งส ำนักงำนฯ 
ได้ประมวลข้อมูลโครงกำรที่ขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อยดังกล่ำวประมำณ ๖๐๐ โครงกำร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
พบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะของโครงกำรปกติที่ยังไม่ได้มุ่งเน้นที่การวางรากฐาน 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญาอย่างแท้จริง และถึงแม้จะมีโครงกำรส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้น 
กำรพัฒนำพหุปัญญำแล้ว แต่ยังคงมีขอบเขตการด าเนินการที่จ ากัดเฉพาะพื้นที่โดยมิได้ขับเคลื่อน 
ทั้งองคาพยพด้านการศึกษาที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อยดังกล่าวภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดได้ ดังนั้น หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินงำนอย่ำงจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบำย 
ไปจนถึงระดับปฏิบัติ โดยระดับนโยบำยต้องมีกำรก ำหนดแนวนโยบำยที่ชัดเจนส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำและระดับปฏิบัติต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันในกำรจัดท ำโครงกำรมุ่งให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรด ำเนินกำรบนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ที่สำมำรถถ่ำยระดับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในเบื้องต้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพิจำรณำจัดท ำโครงกำรที่สอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยดังกล่ำว อำทิ ผู้สอน
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องพหุปัญญำในกำรส ำรวจ/คัดกรอง/วัดระดับ และมีระบบข้อมูลที่มุ่งเน้น 
กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนพหุปัญญำระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรส่งเสริม  
กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนพหุปัญญำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทรำบต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

 (นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
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