
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  

 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
๓.๒ แนวทางการขับ เคลื่ อนการด า เนินงาน เพื่ อบรรลุ เป้ าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
๓.๓ หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ 

การจัดท าจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

และ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๔.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

๔.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

                                                                                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑ - ๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 

รับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ - ๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  

๒. ผลการด าเนินการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และได้แจ้งเวียน
ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ ๒ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
 



๓.๑ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  : (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก ประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือประกาศใช้แผนการปฏิรูป
ประเทศ ๑๑ ด้าน ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ทุกคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง 
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๕) ด้าน
เศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙)  ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน และ (๑๑) ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อมาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ 
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก 
ราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๒๓ ประเด็น เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
และให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น นอกจากนี้เมื่อวันที่ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที่
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และมีผลให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

๑.๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ทั้งนี้ ในการ
รับฟังความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ด าเนินการร่วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินการ  
การประหยัดเวลาและงบประมาณต่อไป โดยมีประเด็นในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่  
(๑) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัดในระดับแผน  ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผล 
การด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมที่มีความทับซ้อนกันระหว่าง 
ด้าน ให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน (๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญ พิจารณาความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง จัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพิจารณาความส าคัญของหน่วยงานที่จะเสนอจัดตั้ง รวมถึงบทบาท และ
ภารกิจของหน่วยงานที่มีอยู่ เดิม เ พ่ือไม่เกิดความซ้ าซ้อนในด้านภารกิจและงบประมาณ  
(๕) พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖  
และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๓.๑ - ๒ 
 

โดยควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศหารือร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่ได้รับ 
การเสนอให้ด าเนินการแทน รวมทั้ง ปรับปรุงชื่อและกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง และระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รองที่ชัดเจน และ (๖) ปรับเค้าโครงของ
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  โดยก าหนดจ านวนหัวข้อย่อย 
ของแผนเป็น ๓ ขั้นย่อย พร้อมชื่อเรียกเดียวกัน ดังนี้ (ขั้นย่อยที่ ๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
ที่ ... (ขั้นย่อยที่ ๒) ประเด็นย่อยที่ ... และ (ขั้นย่อยที่ ๓) กิจกรรมที่ ... 

๑.๓ การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ด าเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
เพ่ือประกอบการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ดังนี้ 

๒. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดขั้นตอนและ 
แนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

๒.๑ มาตรา ๑๑ การจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบ 

ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ (๒) 
แล้วเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน 

(๒) เมื่อที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว  
ให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเ พ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่าง 

(๓) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการ
พิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน 
และด าเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสองต่อไป 

ในการด าเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการด าเนินการ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โดยวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
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ได้โดยสะดวกและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะ
เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดภายหลังพ้นก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๐ (๒) การนับเวลาตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้น 
ระยะเวลาการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ตามความ
จ าเป็น 

๒.๒ มาตรา ๑๒ การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการศึกษาตามมาตรา ๘ วรรคสี่ 
ให้คณะกรรมการตามมาตราดังกล่าวด าเนินการโดยอิสระตามแนวทางที่เห็นสมควร 
และให้ส่ง ข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้าน
การศึกษา ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความสอดคล้อง และ
บูรณาการ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วย และเมื่อ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ ตาม
ระยะเวลาที่มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ แล้วแต่กรณี 

๒.๓ มาตรา ๑๓ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ช า ติ ห รื อ แผ น แม่ บ ทห รื อ เ พ ร า ะ เห ตุ อ่ื น ใ ด  
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว โดยให้น าความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้ งกับผล
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

๓. ผลการด าเนินการ 

๓.๑ การรับฟังความเห็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  
ทั้ง ๔ ภาค โดยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓,๒๖๓ ราย นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้จัดให้มีช่องทาง
เสนอความเห็นเพิ่มเติม เช่น การส่งหนังสือขอความเห็นโดยตรงไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ จ านวน ๕๑ หน่วยงาน การจัดให้มี
แบบแสดงความเห็นออนไลน์กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือน าความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามความใน
มาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
สรุปความเห็น ดังนี้ 
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๓.๑.๑ การรับฟังความเห็น ๔ ภาค โดยในภาพรวม ผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นทั้ง ๔ ภาค  
เห็นด้วยกับประเด็นการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้  มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม  
สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 

๑) ควรปรับปรุงเป้าหมายให้ประชาชนสามารถจับต้องและติดตามได้ และเพ่ิมกิจกรรม 
ที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนสามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมได้จริง 

๒) ควรปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
วัดผลการด าเนินการได้ และควรมีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน
รับผิดชอบรองให้มีความชัดเจนเพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการได ้

๓) ควรค านึงถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ปรับปรุงแล้ว อาทิ การจัดท าแพลตฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูล และการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ  

๔) ควรขยายกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศให้ครอบคลุมกับประชาชนในทุกภาคส่วน 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนในการรับประโยชน์จากการ
ด าเนินการของภาครัฐ 

๕) ควรจ ากัดจ านวนกฎหมายใหม่ไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป โดยน ากฎหมายที่มีอยู่เดิม 
มาปรับปรุงและบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ ควรมีการสื่อสารสาระส าคัญของ
กฎหมายต่าง ๆ ในรูปแบบที่ง่ายและเข้าถึงได้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในกฎหมายเพ่ิมขึ้น 

๖) ควรมีวิธีการหรือช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตของภาครัฐควรเป็นทางลับ และเปิดให้ประชาชนสามารถท าเรื่องร้องเรียน
กับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๓.๑-๑) 

๓.๑.๒ ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานฯ ได้เวียนหนังสือขอความเห็นต่อ 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ถึง ๕๑ หน่วยงาน โดยก าหนดให้หน่วยงาน 
ตอบกลับมาภายในวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ส่งให้กับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป ทั้งนี้ มีหน่วยงานตอบกลับมาภายในวันที่ก าหนด 
จ านวน ๔ หน่วยงาน และหน่วยงานส่งความเห็นมาภายหลังวันที่ก าหนด จ านวน ๒๘ 
หน่วยงาน โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

๑) ควรปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกัน และสามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถสร้างกลการขับเคลื่อนและประสานงานที่มีเอกภาพ ท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งใช้ในการติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จในการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) ควรบูรณาการกิจกรรมที่มีวิธีการด าเนินการ และลักษณะของเรื่องที่คล้ายกัน 
หรือเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน รวมทั้งมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
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เจ้าภาพรอง และหน่วยปฏิบัติให้ชัดเจน และเห็นด้วยกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

๓) ควรทบทวนกฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายบริหารให้เป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศและประชาชนเป็นส าคัญ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกเฉพาะกฎหมาย 
ที่มีความส าคัญ 

๔) ควรพิจารณาความส าคัญของหน่วยงานที่จะเสนอจัดตั้ง รวมถึงบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนด้านภารกิจ และงบประมาณ 

๕) ควรพิจารณาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หรือพิจารณาความสอดคล้องและ 
ไม่สอดคล้องในการด าเนินงานของหน่วยงาน เ พ่ือไม่ ให้ เกิดความทับซ้อน 
ของการด าเนินงาน และพิจารณาการปรับปรุงชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรองชัดเจน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๓.๑-๒) 

๓.๑.๓ ความเห็นจากวุฒิสภา ส านักงานฯ ได้เวียนหนังสือขอความเห็นต่อการปรับปรุงแผน 
การปฏิรูปประเทศ ถึงคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทุกคณะ โดยก าหนดให้
หน่วยงานตอบกลับมาภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ส่ง
ให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ได้รับ
มอบหมายให้รวบรวมและจัดท าเสนอแนะข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศ ของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ทั้ง ๒๖ คณะ โดยได้ส่งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาที่ส านักงานฯ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑) แผนการปฏิรูปประเทศที่ก าลังปรับปรุงต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง 
ที่ก าหนดไว้ ตามมาตรา ๒๕๘ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๗ ของ
รัฐธรรมนูญ และอย่างน้อยต้องบรรลุเป้าหมายในระดับเดียวกับที่ก าหนดไว้เดิมใน
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ แผน ในระยะเวลาเดิมคือ ปี ๒๕๖๕ 

๒) ด้านการบริหารราชการแผนดิน ควรเน้นการปฏิรูประบบราชการให้ข้าราชการท างาน
ด้วนความมุ่งมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์ ท างานเชิงบูรณาการระหว่างกรม ระหว่างกระทรวงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ด้านสังคม และด้านกฎหมาย ควรเน้นการปฏิรูปเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรเน้นการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การทุจริต
คอร์รัปชันหมดไปจากระบบราชการและสังคมไทย 

๕) ด้านการเมือง ควรมุ่งเน้น ๒ ประเด็น ได้แก่ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย และการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ ได้น าเสนอ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big 
Rock) เพ่ิมเติมจากที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ ดังนี้ 
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๑) ด้านการเมือง ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น (๒) โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม 
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน (๓) โครงการสร้างความเป็นธรรม 
ในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น และ (๔) โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่
ประชาชนที่ยากจน 

๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ (๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท า 
และให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการกระจายอ านาจ
ด้านการเงิน การคลัง และ(๒) งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคม เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ า 

๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการฯ ตรงกับที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเสนอ 

๕) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) การพัฒนาการเชื่อมโยงทางถนนและทางราง  (๒) ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Logistics Hub และ  
(๓) การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรม 

๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) โครงการวางและจัดท าผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนระดับอ าเภอ (๒) โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรี
ไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (๔) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ และ (๕) การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

๗) ด้านสาธารณสุข  ข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการฯ ตรงกับที่คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศเสนอ 

๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙) ด้านสังคม ได้แก่ (๑) ประเด็น “ต าบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (๒) ประเด็น  
“การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยที่เป็นรูปธรรมในระดับชุมชน” และ (๓) ประเด็น
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 

๑๐) ด้านพลังงาน ได้แก่ (๑) การปรับโครงสร้างองค์กรรับ PSC การจดตั้งกอบริหาร
สัญญา PSC (๒) การปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ
อย่างเป็นทางการ (๓) การปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ 
โดยก าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วมและภาครัฐทุกส่วน
ด าเนินการร่วมกัน (๔) การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน การส่งเสริมและสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร (๕) การศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและ
การเติบโตที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (๖) การจัดท า
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (๗) การปรับปรุงระบบส่งและระบบ
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จ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (๘) การส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน (๙) การปรับรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของ
ประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง (๑๐) ระเบียบและกฎหมาย
ส าหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย และ (๑๑) ส่งเสริม
และพัฒนา Regional LNG Hub 

๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ (๑) โครงการ
สร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการ “รักษ์ประเทศไทย”  
(๒) โครงการสร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกมิติ เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (๓) โครงการปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน
เพ่ือสร้างความโปร่งใส่และมีคุณธรรม (๔) โครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการด าเนินงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (๕) โครงการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

๑๒) ด้านการศึกษา ได้แก่ (๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ในภาพรวม 
ของประเทศ (๒) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและการศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๔) การสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา (๕) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก 
ก่อนวัยเรียน (๖) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส การเข้าถึง
และคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา และ (๗) การพัฒนาครูตามเส้นทางวิชาชีพครู 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๓.๑-๓) 

๔. (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้มี
หนังสือส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จ านวน ๑๐ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๒) ด้านกฎหมาย (๓) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ด้านเศรษฐกิจ (๕) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านสาธารณสุข (๗) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘)  ด้านสังคม (๙) ด้านพลังงาน และ (๑๐) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปข้อมูลการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ด้าน 

การปรับ
เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดระดับ

แผน 

การปรับ
กิจกรรม 
(ปรับปรุง/

เดิม) 

Big Rock 

การทบทวน
กฎหมาย 
(ปรับปรุง/

เดิม) 

การทบทวนการ
จัดตั้งหน่วยงาน 
(ปรับปรุง/เดิม) 

การหารือ
หน่วยงานตาม
มาตรา ๒๖ 
และมาตรา 

๒๗ 

การปรับ
เค้าโครง
ของแผน 

๑. การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด ๕๘/๕๖ ๑  ๕/๕ ๐/๐ ได้ข้อยุติ

บางส่วน   

๒. กฎหมาย  เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด ๘๖/๑๑๕ ๖  ๑๒/๒๑ ๓/๔ ได้ข้อยุติ

บางส่วน   

๓. กระบวนการ
ยุติธรรม 

 เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 
 ค่าเป้าหมาย 

๑๔๒/
๑๔๒ ๕  ๔๑/๔๑ ๙/๙ ได้ข้อยุติ

บางส่วน   

๔. เศรษฐกิจ  เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 

๒๓๙/
๒๓๙ ๔ ๒๗/๒๗ ๑/๑ ได้ข้อยุติ

บางส่วน   
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*จ านวนกฎหมายรวม ๒๑๕ ฉบับ นับรวมกฎหมายที่ปรากฏชื่อในแผนการปฏิรปูประเทศมากกว่าหนึ่งด้าน 

ด้าน 

การปรับ
เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดระดับ

แผน 

การปรับ
กิจกรรม 
(ปรับปรุง/

เดิม) 

Big Rock 

การทบทวน
กฎหมาย 
(ปรับปรุง/

เดิม) 

การทบทวนการ
จัดตั้งหน่วยงาน 
(ปรับปรุง/เดิม) 

การหารือ
หน่วยงานตาม
มาตรา ๒๖ 
และมาตรา 

๒๗ 

การปรับ
เค้าโครง
ของแผน 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 

๒๒๔/
๓๒๕ ๒ ๓๖/๓๕ ๗/๑๑ ได้ข้อยุติแล้ว   

๖. สาธารณสุข  เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด ๘๙/๑๓๙ ๔  ๕/๑๔ ๐/๐ ได้ข้อยุติ

บางส่วน   

๗. สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 
 ค่าเป้าหมาย 

๓๙/๒๒ ๓ ๖/๗ ๑/๒ ได้ข้อยุติแล้ว   

๘. สังคม  เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด ๑๙/๕๐ ๒ ๑๐/๒๒ ๐/๐ ได้ข้อยุติ

บางส่วน   

๙. พลังงาน 
 เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 
 ค่าเป้าหมาย 

๑๖๑/๗๑ ๓  ๑๑/๑๘ ๐/๑ ได้ข้อยุติแล้ว   

๑๐. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 
 ค่าเป้าหมาย 

๗๑/๑๔๓ ๔ ๑๙/๒๕ ๑/๑ ได้ข้อยุติแล้ว   

รวม ๑,๑๒๘/
๑,๓๐๒ ๓๔ ๑๗๒/

๒๑๕* ๒๒/๒๙    

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน โครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
๑. การบริหารราชการแผ่นดิน การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพภาครับในการให้บริการประชาชน 

๒. ด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การจัดท ากฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

๒. การจัดท าระบบสารสนเทศและเครือข่ายเช่ือมโยงฐานข้อมูลกฎหมายในรูปแบบของระบบ
กลาง 

๓. การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 

๔. การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล   
๕. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
๖. จัดตั้งคณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ เพื่อจัดท านโยบายและกรอบมาตรฐานการศึกษา

นิติศาสตร์ และการจัดท าหลักสูตรการศึกษากฎหมายต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

๓. ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

๒. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
๓. การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีท่ัวประเทศ 
๔. ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว 
๕. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพและเสียงในการสอบ

ค าให้การในการสอบสวน 
 
 



๓.๑ - ๙ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน โครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
๔. เศรษฐกิจ ๑. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

๒. ยกระดับสู่การเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
๓. การเพิ่มทักษะของแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
๔. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ

เป้าหมาย 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
๒. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

๖. สาธารณสุข ๑. ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
๒. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ 
๓. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๔. ระบบบริการปฐมภูมิ 

๗. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นวิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา 

๒. จัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ในและ
ต่างประเทศ ให้มีลักษณะ Official Point of Contact 

๓. พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานความ
ร่วมมือในการจัดการข่าวเท็จ/Fake news 

๘. สังคม ๑. ออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญในรูปแบบการออมภาคบังคับ โดยใช้หลักการ
ระดมการออม ท้ังผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของกิจการ (นายจ้าง) และรัฐบาล 

๒. ผลักดันการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาทิ ร่าง
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ฯ และเรื่อง อัตราการ
นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและเงินเพิ่มของวิสาหกิจเพื่อสังคมฯ 

๙. พลังงาน ๑. การปฏิรูปประเด็นจัดตั้งศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ 
๓. การปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ 

๑๐. การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

๑. เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 
๒. ลดโอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
๓. ลงโทษทางปกครอง วินัย ด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด เป็นธรรม 
๔. บูรณาการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และปฏิบัติราชการ 

๕. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกต 

๕.๑ ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูป ตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการปฎิรูปประเทศหลายคณะ 
พ้นต าแหน่งไป ซึ่งเป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศพ้นต าแหน่ง จ านวน ๗ คณะ ประกอบด้วย 
(๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ด้าน
เศรษฐกิจ (๕) ด้านสาธารณสุข (๖) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๗) ด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองมีจ านวนกรรมการที่ไม่เพียงพอกับการเป็นองค์ประชุมได้ และคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับด้านการศึกษาอยู่ระหว่างการน าเสนอพิจารณาแต่งตั้ง ส่งผลให้การ
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและด้านการศึกษาไม่สามารถด าเนินการปรับปรุง
แผนฯ ในครั้งนี้ได้ 



๓.๑ - ๑๐ 
 

ด้าน แต่งตั้ง (คน) พ้นจากต าแหน่ง คงเหลือ ประธานฯ เลขานุการฯ 
๑. การเมือง ๑๐ ๘ ๒ ไม่ม ี ไม่ม ี
๒. การบริหารราชการแผ่นดิน ๑๒ ๓ ๙ ไม่ม ี  
๓. กฎหมาย ๑๐ ๑ ๙   
๔. กระบวนการยุติธรรม ๑๐ ๒ ๘ ไม่ม ี  
๕. เศรษฐกิจ ๑๑ ๖ ๕ ไม่ม ี ไม่ม ี
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๑๐ ๐ ๑๑   

๗. สาธารณสุข ๑๐ ๔ ๖ ไม่ม ี ไม่ม ี
๘. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ๑๑ ๒ ๙ ไม่ม ี  

๙. สังคม ๑๓ ๔ ๙   
๑๐. พลังงาน ๑๐ ๔ ๖   
๑๑. การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๑ ๓ ๘ ไม่ม ี  

๑๒. การศึกษา ๒๕ ครบวาระสองปีตามก าหนดของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง 

๕.๒ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ส่งร่างแผนฯ มาที่
ส านักงานฯ เพ่ือให้ส านักงานฯ น าเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
การปรับปรุงแผนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีประเด็นที่ควร
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
๕.๒.๑ การก าหนดค่าเป้าหมายในระดับแผนเพ่ือให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๕.๒.๒ ด้านสาธารณสุขได้ปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานออกแต่ไม่ได้

คัดเลือกกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) อย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นมา 

๕.๒.๓ การคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญและจัดล าดับความส าคัญของกฎหมาย 
๕.๒.๔ การก าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ในภาพรวมปรับลดลงเหลือ ๒๒ หน่วยงาน แต่ยังอาจมี

ผลต่อภาระด้านงบประมาณและบุคลากรของประเทศ จึงควรระบุในแผนฯ ให้มีการแสดง
เหตุผลและความจ าเป็น รวมถึงมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม 
(One-In, X-Out) และให้เสนอแผนการน า Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนประกอบค าขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๒ มกราคม ๒๕๖๒  

๕.๒.๕ มี (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศที่ยังไม่ได้ข้อยุติในการปรับกิจกรรมตามข้อเสนอของ
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่เสนอความเห็นตามมาตรา ๒๖ และ ๒๗ 
ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนฯ ให้ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากประเด็นความสมบูรณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในบางด้าน โดยเฉพาะในด้านการเมือง  
และด้านการศึกษา ประกอบกับประเด็นการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการมีข้อสังเกตว่าควรเสนอขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศตามขั้นตอนในมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

 



๓.๑ - ๑๑ 
 

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  
และมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



๓.๑ - ๑๒ 
 

เอกสารประกอบวาระ ๓.๑-๑ 
รายการ QR Code เอกสารสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ๔ ภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1jtLVHkP3gz48vUpM0wrmUMqusG7gt_VJ?usp=sharing 
 
 

เอกสารประกอบวาระ ๓.๑-๒ 
รายการ QR Code เอกสารสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LkD6mrbl8zJHNXfK9ajCxLJQBrphCrPX 
 
 

เอกสารประกอบวาระ ๓.๑-๓ 
รายการ QR Code เอกสารสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  

จากวุฒิสภา 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1MmyvuwlMUIigss9XMlMd83NSdzqxYYe_/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1jtLVHkP3gz48vUpM0wrmUMqusG7gt_VJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LkD6mrbl8zJHNXfK9ajCxLJQBrphCrPX
https://drive.google.com/file/d/1MmyvuwlMUIigss9XMlMd83NSdzqxYYe_/view?usp=sharing


 
 

 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เพื่อบรรลุเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
 



๓.๒ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๐  

๑.๑.๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ 
ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ระดับที ่ ๒ และ ๓ และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ให้มี
ความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งจะเป็นกลไก
ส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี และ 
๕ ปี แผนปฏิบัติการด้าน….ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีการระบุการด าเนินงาน /
โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  

๑.๑.๒ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับส านักงานฯ และหน่วยงานของรัฐได้
ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาประเทศและปัจจัย/แนวโน้มที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัด 
ความเสี่ยงของประเทศครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา เพ่ือใช้ประกอบการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติที่มีแนวทางการพัฒนาที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการตามทฤษฎีวงจรนโยบายสาธารณะ 

๑.๒ การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระหว่าง ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
(การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

๑.๒.๑ การวางรากฐานการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ปี ๒๕๖๑ (การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ )  

๑) ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ส านักงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานของรัฐ 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 

๒) ส านักงบประมาณได้น ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (การประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นห้วงเวลาเดียวกันของ 
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การเริ่มต้นกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓) เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เป็นวงเงินงบประมาณ
รวม ๓.๒ ล้านล้านบาท โดยเป็นงบบูรณาการ ประจ าปี ๒๕๖๓ รวมเป็นวงเงิน 
๒๓๕,๐๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 

 

 

๑.๒.๒ การปรับกระบวนทัศน์การท างานเพื่อบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
ปี ๒๕๖๒ (การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)  

๑) ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเม่ือวันที่  
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมจ านวน ๒๓ ประเด็น ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท า
กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนระดับต่าง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) ให้กับทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับ
กระบวนทัศน์การท างานที่ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ 

๒) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท (จ.๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.๓) และเห็นชอบให้จัดท าโครงการ
ส าคัญ น าไปสู่การก่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นค าของบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔  

๓) ส านักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และคณะกรรมจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้ร่วมกันจัดท าโครงการส าคัญ 
(X) เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีโครงการส าคัญ (X) ที่ได้เป็น
ข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ รวมจ านวน ๗๓๒ โครงการ ซึ่ งส านักงานฯ  
ได้พิจารณาว่าเป็นโครงการส าคัญ (X) ที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นนัยส าคัญ รวม ๙๒ โครงการ 
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๔) ส านักงานฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องเบื้องต้นระหว่างโครงการ
ส าคัญ (X) ที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ และ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นนัยส าคัญ จ านวน ๙๒ โครงการ กับแผนงานตาม 
งบบูรณาการ ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ส านักงานฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่าย
เลขานุการฯ จ านวน ๗ แผนงาน พบว่า มี ๖ แผนแม่บทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
๗ แผนงานตามงบบูรณาการฯ โดยตรง และมีโครงการส าคัญฯ (X) ที่ได้รับการ
บรรจุใน ๗ แผนงานตามงบบูรณาการฯ จ านวน ๓๐ โครงการ จากโครงการ
ส าคัญฯ (X) รวม ๔๓ โครงการ   

๒. ข้อเสนอการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๕๖๓ (การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) 

๒.๑ ข้อสังเกตที่ส าคัญของด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระหว่าง  
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ช่วงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔) โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการประมวลผลการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติระหว่าง ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ข้างต้น มีข้อสังเกตที่ส าคัญ ๓ ข้อ ประกอบด้วย (๑) ห้วงเวลาของ
การได้มาซึ่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณอาจมีข้อจ ากัดในความสอดคล้องของเวลา (๒) การจัดท าโครงการส าคัญ (X)  
อาจยังขาดการมองเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การขับเคลื่อนโครงการ
ส าคัญ (X) เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมา ยังไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานของรัฐและทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (ด าเนินการในช่วงปี ๒๕๖๓) 

๒.๒.๑ การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะ
เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยส านักงานฯ จะเร่งให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลในหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นกรอบด าเนินการหลักของการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักการการสร้างการตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการมีเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องบรรลุร่วมกัน และการจัดสรร
งบประมาณที่มีความสอดคล้องและทันการณ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีความ
บูรณาการ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตาม
หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
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๑) การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานฯ ส านักงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓)  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ต้องมีการวิเคราะห์
และพิจารณาหาช่องว่างการพัฒนาต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาจาก (๑) รายงานสรุปการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ และ (๒) รายงานสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR Dashboard) เพ่ือประมวลหาประเด็นการ
พัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่จ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญ (สีเป้าหมาย : 
แดง ส้ม เหลือง) และที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบูรณาการ
การด าเนินงานอย่างยั่งยืน (สีเป้าหมาย : เขียว)  

๒) การจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานฯ ส านักงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓)  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงการส าคัญ (X) ที่สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ (ปีสุดท้ายของห้วงระยะการพัฒนา ๕ ปีแรก) 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และ
พิจารณาหาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย และ
จัดท าโครงการส าคัญ (X) ในการท าให้ทุกเป้าหมายแผนแม่บทฯ ทั้งในระดับ
ประเด็น และระดับแผนแม่บทย่อยที่ยังมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต่ า
กว่าค่าเป้าหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งท าให้เป้าหมายที่บรรลุ
ค่าเป้าหมายแล้วมีความต่อเนื่องและยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมาย 

๓) การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) ที่มีผลอย่าง
มีนัยส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย ส านักงานฯ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ และหน่วยงานเจ้าภาพ ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การจัดล าดับความส าคัญและ
เร่งด่วนของโครงการส าคัญ (X) ที่ ได้จากขั้นตอนที่  ๒.๒ น าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

๔) การจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการและแผนงานตามงบบูรณาการฯ ตามกรอบ
รัฐธรรมนูญฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยทุกหน่วยงานจะ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปีที่มีการบรรจุ “โครงการส าคัญ (X)” ที่ได้
จากข้ันตอนที่ ๑) และ ๒) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณ
ของหน่วยงานตามกระบวนการจัดท างบประมาณ  และ ส านักงานฯ  
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จะจัดท าบัญชีรายการโครงการส าคัญเร่งด่วน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการจัดท าแผนงานบูรณาการต่อไป     

๒.๒.๒ ขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทาง  

สศช. ได้ก าหนดขั้นตอนการท างานเพ่ือด าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพ่ือให้
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ได้ทัน
ตามกรอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ โดยมีก าหนดร่าง
กรอบระยะเวลา ดังนี้ 

๑) ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ส านักงานฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายการโครงการส าคัญเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ 
ประเด็น ร่วมกับส านักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  

สศช. ร่วมกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑ 
พิจารณาความส าคัญและเร่งด่วนของโครงการส าคัญจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือน าไปก าหนด
ประเด็นเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๕ 

๓) ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓  

หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประกอบด้วยโครงการ/การด าเนินงาน
ส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงานตาม
กระบวนการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของส านัก
งบประมาณต่อไป 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๓ ระดับ และส านักงบประมาณ เพ่ือด าเนินการ
จัดท าโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยยึดแนวทางตามที่ส านักงานฯ 
เสนอ 
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๓.๒ มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐน าโครงการตามข้อ ๓.๑ บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๖๕ และด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๓ มอบหมายให้ส านักงานฯ น าผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๓ หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ  
ตามพระราชบญัญัติการจัดท าจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน

การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้โดย
ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้โดยได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ ให้ประธานของที่
ประชุมร่วม ประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการปฏิรูป และอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

๑.๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  และก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้ 

 
ค่าตอบแทน

ประธาน 
ค่าตอบแทน
รองประธาน 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ
และเลขานุการฯ 

ค่าตอบแทน
เลขานกุารฯ 

ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ไม่เกิน ๒ คน 
คณะกรรมการ ตามพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ + เงินเพิ่ม 
๘,๐๐๐ ต่อเดือน - ๘,๐๐๐ 

คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ + เงินเพิ่ม 
๔,๐๐๐ ต่อเดือน ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

คณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๗,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ + เงินเพิ่ม
๓,๐๐๐ ต่อเดือน ๓,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 

คณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ + เงินเพิ่ม

๒,๐๐๐ ต่อเดือน ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

คณะกรรมการ ตามพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการปฏิรปู 

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ - ๓,๗๕๐ ๑,๘๗๕ 

คณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านการศึกษา
และด้านกระบวนการ

ยุติธรรม (ต ารวจ) 

๗,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ + เงินเพิ่ม 
๓,๐๐๐ ต่อเดือน ๓,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 

คณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านต่าง ๆ 

๗,๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ + เงินเพิ่ม 
๓,๐๐๐ ต่อเดือน - ๓,๐๐๐ 

คณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านต่าง ๆ ทุกคณะ 
๓,๗๕๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ + เงินเพิ่ม 

๑,๕๐๐ ต่อเดือน ๑,๕๐๐ ๗๕๐ 
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๒. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 

ตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

๒.๑ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก 

๒.๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก  

๒.๓ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๒๓ ประเด็น ได้ประกาศ 
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก  

๒.๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ มีผลให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

๒.๕ วันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก  

โดยที่ผ่านมามีการจัดประชุมของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ จ าแนกออกเป็น 
การประชุมเตรียมการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศก่อนประกาศใช้ และการประชุมขับเคลื่อนภายหลังจากแผนดังกล่าวประกาศใช้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

จ านวนการประชุมของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และอนุกรรมการฯ เปรียบเทียบก่อน – หลัง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้ 

 จ านวน (คร้ัง) จ านวนเงิน (บาท) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

๑. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ๓๘ ๑ ๑,๙๐๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๑.๑ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

๕๐ - ๙๘๖,๐๐๐ - 

๒. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๒๒ - ๙๗๐,๕๐๐ - 

๒.๑ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความสามารถในการแข่งขัน 

๘ - ๕๕๕,๗๕๐ - 

๓. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ด้ านศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๒๗ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 



๓.๓ - ๓ 
 

 จ านวน (คร้ัง) จ านวนเงิน (บาท) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

๓.๑ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๓ - ๙๕,๒๕๐ - 

๔. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านความเสมอภาค
ทางสังคม 

๔๖ ๖ ๒,๖๖๑,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ 

๔.๑ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความเสมอภาคทางสังคม 

๗ - ๑๓๓,๕๐๐ - 

๕. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔๖ ๑๗ ๒,๒๑๐,๕๐๐ ๘๒๘,๕๐๐ 

๕.๑ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒๒ - ๕๔๙,๗๕๐ - 

๖ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑๕ - ๑,๓๑๓,๙๐๐ - 

๖.๑ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔ - ๑๖๖,๒๑๐ - 

รวม การประชุมของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ทุกคณะ 

๑๙๔ ๓๔ ๑๐,๒๖๐,๙๐๐ ๑,๑๔๐,๕๐๐ 

รวม การประชุมของอนุกรรมการในคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะ 

๙๔ - ๒,๔๘๖,๔๖๐ - 

  

 

จ านวนการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการฯ เปรียบเทียบก่อน – หลัง 
แผนการปฏิรูปประเทศประกาศใช้ 

 จ านวน (คร้ัง) จ านวนเงิน (บาท) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

๑. การประชุมที่ประชุมร่วมประธานทุกคณะกรรมการปฏิรูป 
ทุกคณะ ๒ ๑ ๒๒๖,๘๗๕ ๑๑๐,๖๒๕ 

๒. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการเมือง ๖ ๔ ๓๓๓,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ 
๒.๑ คณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมือง ๒ - ๒๔๖,๗๕๐ - 

๓. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ ๗๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๓,๐๗๒,๐๐๐ 

๔. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย ๑๑ ๓๘ ๖๐๔,๕๐๐ ๑,๙๙๓,๕๐๐ 
๔.๑ คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย ๓ ๘๔ ๑๗๙,๒๕๐ ๒,๔๗๘,๐๐๐ 

๕. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยุติธรรม ๘ ๖๓ ๓๘๗,๐๐๐ ๓,๔๐๕,๐๐๐ 

๕.๑ คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑๒ ๕๘ ๑๐๓,๕๐๐ ๒,๐๕๐,๕๐๐ 

๖. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ ๘ ๗ ๒๖๗,๐๐๐ ๔๒๗,๕๐๐ 

๗. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๔ ๔๙ ๒๐๑,๐๐๐ ๓,๐๒๔,๐๐๐ 

หมายเหต ุ ก่อนแผนแม่บทฯ ประกาศใช้ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
หลังแผนแม่บทฯ ประกาศใช้ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 



๓.๓ - ๔ 
 

 จ านวน (คร้ัง) จ านวนเงิน (บาท) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

๗.๑ คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     - ๑๙ - ๔๗๒,๕๐๐ 

๘. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข ๙ ๕๕ ๕๑๙,๗๕๐ ๒,๕๘๙,๗๕๐ 

๘.๑ คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข ๓ ๓๐ ๖๐,๗๕๐ ๑,๐๗๗,๒๕๐ 

๙. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ๖ ๔๗ ๔๗๐,๔๐๐ ๒,๓๙๓,๑๐๐ 

๑๐. คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านสังคม ๙ ๖๑ ๓๑๖,๕๐๐ ๔,๒๐๑,๕๐๐ 
๑๐.๑ คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม - ๒ - ๘๒,๕๐๐ 

๑๑. คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน ๓ ๑๒ ๑๔๒,๕๐๐ ๖๑๒,๐๐๐ 
๑๑.๑ อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน - ๑๒ - ๓๕๑,๐๐๐ 

๑๒. คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ๖๗ ๘๒๒,๐๐๐ ๔,๓๖๙,๕๐๐ 

๑๒.๑ คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒ ๖ ๖๗,๕๐๐ ๑๗๐,๕๐๐ 

รวม การประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ๗๕ ๔๗๓ ๔,๔๗๔,๖๕๐ ๒๖,๓๕๑,๘๕๐ 

รวม การประชุมของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ ๒๒ ๒๑๑ ๔๕๐,๗๕๐ ๖,๖๘๒,๒๕๐ 

 

 

๓. ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ 

๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบอัตราเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดอัตราเบี้ยประชุมรายเดือนของประธานกรรมการไว้ที่ 
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน และกรรมการที่ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญั ติ ทั้ ง  ๒  ฉบั บ  นั้ น  ก า หนดด้ ว ยมติ คณะรั ฐ มนตรี  แล ะปั จ จุ บั น 
มีอัตราสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

๓.๒ การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในรูปแบบเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงการจัดท าแผนในระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
ขณะที่ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  
ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้นเพ่ือให้การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นควรก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยปรับจากค่าตอบแทนเดิม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ รายละเอียด ดังนี้ 

 

หมายเหต ุ ก่อนแผนการปฏิรูปประเทศประกาศใช้ : ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
หลังแผนการปฏิรูปประเทศประกาศใช้ : ๖ เมษายน ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 



๓.๓ - ๕ 
 

 
ค่าตอบแทน

ประธาน 
ค่าตอบแทน 
รองประธาน 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าตอบแทน
เลขานุการฯ 

ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ไม่เกิน ๒ คน 

คณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ ๑๒,๐๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๔,๘๐๐ ๒,๔๐๐ 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๙,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๓,๖๐๐ ๑,๘๐๐ 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ

๖,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ ๒,๔๐๐ ๑,๒๐๐ 

คณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การประชุมร่วมกันของประธาน
กรรมการปฏริูปทุกคณะ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๒,๒๕๐ 

คณะกรรมการปฏริูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ 

๙,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ - ๓,๖๐๐ 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ ทุกคณะ 

๔,๕๐๐ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๑,๘๐๐ ๙๐๐ 

หมายเหตุ  การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะในเดือนท่ีมีการประชุม 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ขอความเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในรูปแบบ 
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และมอบหมายให้ส านักงานฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มตทิี่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และ รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 



๔.๑ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑  : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินการประจ าปีของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อ 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนด้วย  

๑.๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
เค้าโครงรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้ง กรอบระยะเวลาการจัดท ารายงานฯ ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ ดังนี้ 

๑.๒.๑ แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  จะเป็นการ
ประเมินผลทั้งระบบตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการด า เนินงาน/
โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลาง และผลลัพธ์ระยะยาว เพ่ือที่จะน ามา
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ น าไปสู่การตัดสินทาง
นโยบาย ทั้งนี้  ต้องมีการวิเคราะห์และเทียบเคียงจากสถานการณ์ของตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อมูลสถิติและดัชนีจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐน าเข้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) เพ่ือพิจารณาการบรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งมีการแสดงความเชื่อมโยงผลลัพธ์ของการด าเนินการต่อเป้าหมายการพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมต่อไป  

๑.๒.๒ แนวทางการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ จะเป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยแสดงหลักการและเหตุผล และประเด็นส าคัญในการด าเนินการตามเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป รวมทั้งเทียบเคียงข้อมูลสถานการณ์จากตัวชี้วัดในระดับประเทศหรือสากล
ที่เกี่ยวเนื่องกัน และพิจารณาจากสถานะการด าเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปว่ามีความส าเร็จบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา ส านักงานฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินการ ผ่านระบบ eMENSCR ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือที่ส านักงานฯ จะประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ส าหรับการจัดท ารายงานสรุป 
ผลการด าเนินการประจ าปีต่อไป 



๔.๑ - ๒ 
 

๑.๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ได้ให้ความ
เห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ และ
มอบหมายให้ส านักงานฯ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ต่อไป 

๒. การด าเนินการ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศประจ าปีแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้าการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๒.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นการประเมินผล
สถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในระดับเป้าหมาย
รายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน สรุปได้ดังนี้ 

๒.๑.๑ ด้านความม่ันคง คนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก 
ศักยภาพทางการทหารมีการพัฒนาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
แต่ทั้งนี้ยังต้องเร่งสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย และความมั่นคงในมิติอ่ืน ๆ 
ควบคู่กันไปด้วย 

๒.๑.๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโต 
ที่ชะลอตัวลง แต่มีการเติบโตที่มีกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้  
ภาคเกษตรกรรมยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น แต่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
มีประสิทธิภาพการผลิตลดลง 

๒.๑.๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความก้าวหน้าที่มากที่สุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา  
แต่ขณะเดียวกันสังคมและครอบครัวไทยมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิตได้น้อยลง ทั้งนี้ยังต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะคนไทยส าหรับการด ารงชีวิต 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ีอรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.๑.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ต้องเร่งสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านรายได้และการเข้าถึง
บริการภาครัฐ การพัฒนาคนยังมีความแตกต่างระหว่างพ้ืนที ่

๒.๑.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษา และฟ้ืนฟูเพ่ิมมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมากขึ้น 

 

 



๔.๑ - ๓ 
 

๒.๑.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชนมีการพัฒนาคงที่  แต่ทั้ งนี้ ยั งต้องเร่ งปรับกระบวนงาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม เร่งพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใสปลอด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน 

๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วยเป้าหมายประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๗ เป้าหมาย และ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เป้าหมาย โดยผลการด าเนินการสามารถพิจารณาได้
จากเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯและระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ สรุปได้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุ 
เป้าหมายระดับประเด็น รวม ๓๗ เป้าหมาย สามารถแบ่งตามสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ได้ดังนี ้

๑) เป้าหมายระดับประเด็นที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ แล้ว  
(สีเขียว) จ านวน ๔ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๑๑ อาทิ แผนแม่บทฯ ประเด็น
การเกษตร เป้าหมายผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น และแผนแม่บทฯ 
ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล เป้าหมายความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

๒) เป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  
แต่คาดว่าจะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม (สีเหลือง) 
จ านวน ๑๕ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๔๑ อาทิ แผนแม่บทฯ ประเด็นอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการเพ่ิมข้ึน และแผนแม่บทฯ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ เป้าหมายบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

๓) เป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับเสี่ยง (สีส้ม) 
จ านวน ๑๒ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๓๒ อาทิ แผนแม่บทฯ ประเด็นพลังทางสังคม 

เป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น และแผนแม่บทฯ 
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

๔) เป้าหมายประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤติ  (สีแดง) 
จ านวน ๖ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๑๖ อาทิ แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว 
เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น และแผนแม่บทฯ ประเด็น
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง 
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๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ฯ รวม ๑๔๐ เป้าหมาย สามารถแบ่งตามสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายได้ดังนี้ 

๑) เป้าหมายบรรลุตามที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ แล้ว (สีเขียว) จ านวน ๑๙ เป้าหมาย หรือ
ร้อยละ ๑๓.๖ ของเป้าหมายระดับแผนย่อยทั้งหมด อาทิ แผนแม่บทฯ ประเด็น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป้าหมายความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว เป้าหมายการเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย  

๒) เป้าหมายที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่า 
จะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม (สีเหลือง) จ านวน 
๔๙ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมายระดับแผนย่อยทั้งหมด อาทิ  
แผนแม่บทฯ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แผนแม่บทฯ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

๓) เป้าหมายที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับเสี่ยง (สีส้ม) จ านวน ๔๑ 
เป้าหมาย หรือร้อยละ ๒๙.๓ ของเป้าหมายระดับแผนย่อยทั้งหมด อาทิ แผนแม่บทฯ 
ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และ
ภูมิวัฒนธรรม แผนแม่บทฯ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ เป้าหมายอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
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๔) เป้าหมายที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤติ  (สีแดง) รวม ๓๑ 
เป้าหมาย เทียบเท่าร้อยละ ๒๒.๑ ของเป้าหมายระดับแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งจ าเป็นต้อง
เร่งด าเนินการในระยะต่อไป เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาท ิ
แผนแม่บทฯ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมายงาน
บริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น แผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมายการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป สามารถสรุปสถานการณ์ภาพรวมของเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปได้ ดังนี้  
๒.๓.๑ กิจกรรมที่ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วน (สีเขียว) จ านวน ๑๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

หรือร้อยละ ๖ อาทิ ด้านกฎหมาย เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกให้การออก
กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้
บั งคับแล้ ว  เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกับหลั กการตามมาตรา  ๗๗ ของรั ฐ ธ รรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และด้านพลังงาน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 

๒.๓.๒ กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ 
(สีเหลือง) จ านวน ๖๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๓๕ อาทิ ด้านการบริหาร
ราชการแผนดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ 
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่ ๘ การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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๒.๓.๓ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการโดยมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ (สีส้ม) จ านวน ๗๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๔๓ 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ 
ด้านสังคม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

๒.๓.๔ กิจกรรมที่ยังไม่มีการด าเนินการหรือมีการด าเนินการที่ไม่เป็นรูปธรรม (สีแดง) จ านวน 
๒๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๑๖ อาทิ ด้านการเมือง เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที ่๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย และ
ด้านสาธารณสุข เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๔ ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๒.๔.๑ ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อาท ิ(๑) วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุน เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น (๒) แรงงานไทยได้รับการยกระดับ 
ให้มีความรู้และทักษะในการท างาน รองรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 
ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการสนับสนุนให้เป็น
เมืองน่าอยู่ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งถนน ระบบไฟฟ้าและ ประปา ระบบก าจัด
ขยะ และการให้บริการสุขภาพ (๔) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และ (๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น สามารถจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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๒.๔.๒ ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่  
(๑) การเพ่ิมโอกาส สร้างรายได้ อาทิ ปลดล็อคกฎระเบียบไม้มีค่าซื้อขายได้ ใช้เป็น
หลักประกันได้  ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (๒) การส่งเสริมและ
ยกระดับธุรกิจ อาทิ ศูนย์ SME ครอบวงจรให้ค าปรึกษาและส่งเสริมตลาด มาตรการ SME 
เงินอุดหนุนและอ านวยความสะดวก (๓) การลดความเหลื่อมล้ า อาทิ มีทนายความอาสา
ให้ค าปรึกษาฟรีประจ าโรงพัก สนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสผ่านกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
(๔) การดูแลสุขภาพประชาชน อาทิ รักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย
ทีมหมอครอบครัว รักษาฟรีส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP และ (๕) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าของประเทศจนมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินแบบบูรณาการด้วย One Map 

๒.๕ ปัญหา และอุปสรรค  

๒.๕.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติหลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ยังมีข้อจ ากัด ท าให้การตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินโครงการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

๒) สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดและส่งผลกระทบให้ต้องมี 
การชะลอการด าเนินงาน เช่น ภัยพิบัติและความผันผวนของภูมิอากาศ สภาวะการ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศ  

๓) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 
และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีอาจยังไม่สอดคล้องหรือไม่มีความยืดหยุ่นพร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   

๔) ข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่จ า เป็น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้
กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานยังไม่เป็นไปบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๒.๕.๒ แผนการปฏิ รูปประเทศ ในช่ ว งที่ ผ่ านมาพบปัญหา อุปสรรค  และข้อจ ากั ด 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศหลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ประเด็นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ อาทิ ความชัดเจนของเป้าหมายในระดับ
แผนการปฏิรูปประเทศ ค่าเป้าหมาย และการวัดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ  

๒) ประเด็นความพร้อมของหน่วยงาน อาทิ ความรู้และความช านาญในเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรในหน่วยงาน   

๓) ประเด็นระยะเวลาในการด าเนินการ การประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้น
ภายหลังการท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่งผลให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบบางส่วนไม่อาจด าเนินกิจกรรมตามที่แผนปฏิรูปประเทศระบุไว้ได้  
ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า 
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๔) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากกิจกรรมปฏิรูปประเทศบางส่วน
ต้องการความร่วมมือจากภาคประชาชน จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๖ ข้อเสนอแนะและการด าเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๖.๑ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ควรขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และการบูรณาการกับกระบวนการงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการจัดท า โครงการ/การด าเนินงานส าคัญ 
(X) ที่จะต้องสามารถน าไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) 
ให้สามารถบรรลุได้ตามที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ภาคี 
การพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น โดยสร้างการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมียุทธศาสตร์ชาติ และพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ตลอดจน 
การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการในทุกระดับอย่างแท้จริง 

๒.๖.๒ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ควรด าเนินการดังนี้ (๑) ปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ในประเด็นการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนวัดผลได้  
การคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ การจัดล าดับความส าคัญของ
การเสนอกฎหมาย และการทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ (๒) ขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ที่มุ่งเน้นการแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วน เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน และให้มีรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงเหมาะสมกับบริบทประเทศ 
โดยสามารถบรรลุผลอันพึงประสงค์ได้ภายในปี  ๒๕๖๕ และ (๓) การสร้างการรับรู้และ
การมีส่วนร่วม อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันวิชาการ ภาคสื่อมวลชน 
พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่
ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่สาธารชน 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ ๔.๑) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 



๔.๒ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

 

๑. ความเป็นมา 
๑.๑ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ประกาศ 

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งยึดหลักการตามหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในระเบียบฯ ได้ก าหนดให้ส านักงานฯ จัดให้มี
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ที่มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการประเมินที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์  
และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน 

๑.๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดน าเข้าข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงานในความรับผิดชอบในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ผ่านตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก โดยการประเมินผลลัพธ์ของโครงการและการด าเนินงานต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานภาครัฐน าเข้าข้อมูลในความรับผิดชอบและแสดงความเชื่อมโยงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการต่อเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ผ่านระบบ eMENSCR รวมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐและน าเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบ eMENSCR ส าหรับ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของการติดตามและประเมินผล 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒) 

๒. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบสถานะการน าเข้าโครงการ/การด าเนินการของหน่วยงานรัฐตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจากการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ พบว่า ส่วนราชการได้น าส่งข้อมูล โครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติเข้าสู ่ระบบทั้งสิ ้น  ๔๐,๒๓๐  โครงการ/การด า เนินงาน โดยเป็นโครงการ/การ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๒,๗๓๕ โครงการ/การด าเนินงาน 
และสอดคล้องกับแผนระดับ ๒ อ่ืน ๆ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)  
จ านวน ๒๗,๔๙๕ โครงการ/การด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 



๔.๒ - ๒ 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของโครงการ/การด าเนินงานระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิ รวม สัดส่วน  
(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ด้านการเมือง ๓๔ ๒ ๔๔ ๑๔ ๑ ๗๗๑ ๘๖๖ ๒.๑๕ 

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ๗๖ ๙๕๑ ๑,๒๓๗ ๑๘๙ ๕๗ ๖๔ ๒,๕๗๔ ๖.๔๐ 

ด้านกฎหมาย ๓๒ ๙๔ ๗๐ ๒๒ ๑,๑๖๗ ๒๓ ๑,๔๐๘ ๓.๕๐ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม ๑ ๖๖ ๕ ๒ ๑๐๕ ๖ ๑๘๕ ๐.๔๖ 

ด้านเศรษฐกิจ ๑๙๑ ๘๗ ๑๙๓ ๒๘ ๑๙ ๘๓๓ ๑,๓๕๑ ๓.๓๖ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑๙ ๖๔ ๒๙๒ ๗๒ ๑๔ ๕๙ ๕๒๐ ๑.๒๙ 

ด้านสาธารณสุข ๑๑๙ ๒ ๘๒ ๗๗ ๐ ๒๖๙ ๕๔๙ ๑.๓๖ 

ด้านสื่อสารมวลชนฯ ๘ ๔๐ ๓ ๔๑ ๑ ๑๔๗ ๒๔๐ ๐.๖๐ 

ด้านสังคม ๔๘ ๓๒ ๘๙ ๑๕ ๐ ๓๒ ๒๑๖ ๐.๕๔ 

ด้านพลังงาน ๘๙ ๐ ๑๒ ๒๓ ๑ ๕๑ ๑๗๖ ๐.๔๔ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๔๙ ๗๘ ๑,๐๐๓ ๓๕๕ ๑๗ ๖๐ ๑,๖๖๒ ๔.๑๓ 

ด้านการศึกษา ๑๗๐ ๓๑ ๒,๒๕๐ ๑๓๕ ๙ ๓๙๓ ๒,๙๘๘ ๗.๔๓ 

แผนระดบั ๒ อื่น ๆ ๒,๕๒๖ ๕,๐๙๓ ๑๑,๒๖๖ ๒,๑๖๙ ๓,๕๕๘ ๒,๘๘๓ ๒๗,๔๙๕ ๖๘.๓๔ 

รวมทั้งหมด ๓,๔๖๒ ๖,๕๔๐ ๑๖,๕๔๖ ๓,๑๔๒ ๔,๙๔๙ ๕,๕๙๑ ๔๐,๒๓๐ ๑๐๐ 

สัดส่วน (ร้อยละ) ๘.๖๑ ๑๖.๒๖ ๔๑.๑๓ ๗.๘๑ ๑๒.๓๐ ๑๓.๙๐ ๑๐๐  
ข้อมูล ณ วันที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒ ระบบ eMENSCR สามารถแสดงผลการด าเนินการตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓๗ เป้าหมายประเด็นแผนแม่บท 
และ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมทั้งแสดงรายการของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน
ด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถคัดเลือก เป้าหมาย หรือหน่วยงานได้ เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่ งรัด ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๒ - ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป 
๓.๑ ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพจะพิจารณาข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานในระบบ 

eMENSCR เพื่อวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นเร่งด่วน และการจัดท าโครงการส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 

๓.๒ ส านั กงานฯ  จะเร่ งรั ด ให้ มี การรายงานผลการด า เนิน งานตามยุทธศาสตร์ช าติ และ 
การปฏิรูปประเทศของทุกส่วนราชการในทุก ๆ ไตรมาสให้มีความครบถ้วนและครอบคลุม เพ่ือให้ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๓ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 



๔.๓ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 

ความเป็นมา 

๑. ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ มีหน้าที่ขับเคลื่อนและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแนวร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ส านักงานฯ 
ด าเนินการขยายผลการขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสม
กับกลุ่ม เป้าหมายต่าง ๆ เ พ่ือขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

๒. ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับภาคีพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้  

๒.๑ การขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย 

๒.๑.๑ การด าเนินการชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (ระดับประเด็น 
แผนแม่บทฯ ระดับเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และระดับเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ) ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง 
การตระหนักรู้เกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และการจัดท าโครงการ
ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

๒.๑.๒ การเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎรคณะต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการ 
ให้ค าแนะน าหน่วยงานของรัฐ ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาให้บรรลุ เป้ าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

๒.๑.๓ การด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฎิรูปประเทศตาม
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
โดยมีข้อสังเกต อาทิ (๑) การปรับตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสการบริการประชาชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รวมทั้ง  สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(๒) การทบทวนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นกิจกรรมที่ เ กิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งให้เกิดการน าความเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ
จริง (๓) การพิจารณาปรับกิจกรรมที่ทับซ้อน ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นภารกิจปกติ และคงไว้
เฉพาะกิจกรรมที่มีความส าคัญจริง ๆ และ (๔) การเพ่ิมเติมประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเพ่ิมเติมประเด็น
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อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้และอุตสาหกรรม โดยส านักงานฯ จะน าข้อสังเกตและประเด็น
อภิปรายไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

๒.๒ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาระดับพื้นที่และประเด็น 
ส านักงานฯ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
ที่น าหลักแนวคิดของความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) และ
แนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยในการระบุความต้องการการพัฒนาของคนแต่ละช่วงวัยที่ควร
ต้องได้รับ มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (กรมการพัฒนา
ชุมชน) และการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (กระทรวงการคลัง) และได้พัฒนาต่อยอดเป็น 
TPMAP Logbook หรือระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย ซึ่งเป็นระบบติดตามประเมินผลแบบชี้เป้า
ระดับครัว เรือนและระดับบุคคล เ พ่ือให้ เจ้ าหน้าที่ ในท้องที่มีข้อมูลส าหรับการติดตาม  
การแก้ปัญหารายครัวเรือนได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่ซ้ าซ้อน ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานระดับ
จังหวัดขอข้อมูลเชิงลึกจากระบบ TPMAP ทั้งสิ้น จ านวน ๒๙ จังหวัด และขอเข้าใช้งานระบบ 
TPMAP Logbook ทั้งสิ้น จ านวน ๒๕ จังหวัด โดยได้น าข้อมูลจากระบบ TPMAP และTPMAP 
Logbook ไปใช้ในทางปฏิบัติ ตัวอย่าง อาทิ จังหวัดสกลนคร ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP มาใช้ใน
การวิเคราะห์จุดอ่อนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จ านวน ๔ อ าเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม น าข้อมูล
จากระบบ TPMAP มาศึกษาปัญหาเชิงลึกในจังหวัด รวมทั้ง ใช้ TPMAP Logbook ในการลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการน า TPMAP Logbook  
มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”  

๒.๓ การสร้างการตระหนักรู้  ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาต่าง  ๆ  
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ ด าเนินการสร้าง 
การตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และทุกภาคส่วนในสังคมผ่านรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน
อย่างเหมาะสม โดยมีโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๓๒ โครงการ/กิจกรรม จ าแนกได้ ๖ รูปแบบ ดังนี้ 

๒.๓.๑ รูปแบบเอกสาร เป็นรูปแบบที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเหมาะสม 
กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีการจัดท าให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  
ซึ่งที่ผ่านมามีการด าเนินการแล้ว จ านวน ๕ โครงการ/กิจกรรม อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติฉบับ
ย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฉบับข้าราชการ ฉบับเอกชน 
และฉบับประชาชน และแผ่นพับแผนที่ความคิดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๒.๓.๒ รูปแบบวีดิทัศน์ มีภาพเคลื่อนไหวที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ และมีการใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะท าให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับรู้และเข้าใจสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ง่าย โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการแล้ว จ านวน ๖ โครงการ/กิจกรรม 
อาทิ วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติภาษาอังกฤษ วีดิทัศน์โมชั่นกราฟฟิกยุทธศาสตร์ชาติ   
๖ ด้าน และวีดิทัศน์ เปรียบเทียบผลการพัฒนาประเทศก่อน – หลัง  ของการ 
มียุทธศาสตร์ชาติ  
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๒.๓.๓ รูปแบบนิทรรศการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดแสดงข้อมูลที่มีความ
น่าสนใจและทันสมัยเหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งท าให้ผู้เข้าชมมีการตระหนักรู ้
ถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
ซึ่งที่ผ่านมามีการด าเนินการแล้ว จ านวน ๕ โครงการ/กิจกรรม อาทิ งาน Open House 
“THAILAND REFORM ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” และงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang 
อนาคตไทย อนาคตเรา) 

๒.๓.๔ รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สนุกสนาน และ
เหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น/
นักศึกษา เนื่องจากเป็นวัยที่มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความคิด รวมทั้ง ถ่ายทอดความคิด
ออกมาจากกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๐ โครงการ/
กิจกรรม อาทิ การ์ตูนสั้นยุทธศาสตร์ชาติ เกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ (Boardgame) และพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ 

๒.๓.๕ รูปแบบการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดแทรกสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งจะท าให้ประชาชนทุกช่วงวัย 
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้เกิดผลได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิด 
การยอมรับและเชื่อมั่นต่อยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการแล้ว 
จ านวน  ๕  โครงการ /กิจกรรม อาทิ  เสี ยงเยาวชนเพ่ือการเปลี่ ยนแปลงและ 
สร้างการตระหนักรู้ยุทธศาสตร์ชาติแบบมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างความตระหนัก 
ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

๒.๓.๖ รูปแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการ มีการจัดท ารูปแบบการสร้างการตระหนักรู้ที่เหมาะสม  
เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ ในกลุ่มดังกล่ าวให้ เข้ ามาเป็นส่วนหนึ่ ง ในการขับเคลื่ อน 
การพัฒนาประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
อักษรเบลล์และไฟล์เสียงยุทธศาสตร์ชาติส าหรับผู้พิการทางสายตา และวีดิทัศน์พร้อม 
ค าบรรยายและล่ามภาษาส าหรับผู้พิการประเภทต่าง ๆ 

๒.๔ การด าเนินการในระยะต่อไป 

๒.๔.๑ การขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานฯ จะด าเนินการ (๑) ปรับปรุงข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
ตามยุทธศาสตร์ชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง  และให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการที่ เกี่ยวข้อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและ



๔.๓ - ๔ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ฯ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป 

๒.๔.๒ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาระดับพื้นที่และประเด็น ส านักงานฯ จะด าเนินการ
ขยายการใช้งานระบบ TPMAP และ ระบบ TPMAP Logbook ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก และก าหนด
นโยบายต่าง ๆ บนพ้ืนฐานเชิงประจักษ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

๒.๔.๓ การสร้างการตระหนักรู้ฯ ส านักงานฯ จะด าเนินการขยายการสร้างการตระหนักรู้ฯ  
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การยอมรับและเชื่อมั่นต่อยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ (๑) กลุ่มปฐมวัย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดี 
ให้สามารถเติบโตมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และ (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิด
การยอมรับ และตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่ อน 
การพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


