ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง)
๓.๒ รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นการตามยุท ธศาสตร์ ช าติ ประจาปี ๒๕๖๓ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๓.๓ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
๓.๔ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อหารือ
๔.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
๔.๒ การขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติไปสู่ การปฏิบัติ ในส่ว นที่ เกี่ยวข้องกับ ขอบเขต
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

๒-๑
๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๑. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อด าเนิ นการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ รวมถึ งการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ และการกากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้อง
กับยุ ทธศาสตร์ ชาติตามที่กฎหมายกาหนด โดยให้ มีองค์ประกอบที่เป็นผู้ แทนจากภาคส่ วนที่หลากหลาย
รวมถึง สามารถมีก รรมการผู้ท รงคุณ วุฒิเ ป็น องค์ประกอบคณะกรรมการเพิ่ม เติม ได้ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี
๒. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ได้ รั บทราบเรื่ องการเพิ่ มเติ มองค์ ประกอบของคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ ตามที่ สศช. ได้ น าเรี ยน
นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพื่อรับตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการเมืองและการบริ หารราชการแผ่ นดิน โดยนายกรัฐ มนตรีไ ด้ล งนามเห็ นชอบแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๘
ตุ ล าคม ๒๕๖๓ พร้ อ มทั้ ง มอบหมายให้ สศช. น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา และด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๓. ผลการดาเนินการ
สศช. ได้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง ศ.พิ เ ศษ ดร.ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่
๒๔ ธัน วาคม ๒๕๖๓ โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสั มพันธ์ มีวาระในการดารงตาแหน่งตั้งแต่ วันที่ ๑
ธัน วาคม ๒๕๖๓ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ เ ห็ นชอบ และหมดวาระการดารงต าแหน่ ง เที ยบเท่ า กั บ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนหน้า
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๑.๑)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบวาระที่ ๑
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด ทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
และมาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทา การกาหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ
บรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้ น แล้ ว โดยก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๓ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๒-๑
๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๑. ข้อเท็จจริง
๑.๑ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๒ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
มาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ ๒)

๒. มติที่ประชุม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้เข้าประชุม
๑. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

ประธานกรรมการ

๒. นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

กรรมการ

๓. นายภักดี โพธิศิริ

กรรมการ

๔. นายวิพล กิติทัศนาสรชัย

กรรมการ

๕. นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการ

๖. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

กรรมการ

๗. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

กรรมการ

๘. นายศุภชัย ยาวะประภาษ

กรรมการ

๙. นางเมธินี เทพมณี

กรรมการ

๑๐. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กรรมการ

๑๑. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

กรรมการ

๑๒. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา

กรรมการ

๒. นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการ

กรรมการผู้ลาประชุม
๑. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑. นางสาวตุลารัตน์ พงศ์สุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๒. นางสาวชลธิชา ทั่งทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๒
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑. นายอภิชาต กรรมสิทธิ์

นักพัฒนาระบบราชการชานาญการ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

๒. นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๓. นางสาวภาสินี ศรีสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๔. นางสาววาดฝัน ม่วงอ่า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๕. นายทวีลาภ เจนชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖. นางสาวจิรารัตน์ มีชนะ

พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓

๗. นางสาวอังวรา จ้อยสองศรี

พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓

๘. นางสาววรัญญา พึ่งสุข

พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓

๙. นางสาวกมลชนก รักษาวงศ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓

๑๐. นางสาวธิดารัตน์ รัตนพงษ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับกรรมการชุดเดิมและกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง แทนกรรมการ
ที่ลาออก และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการได้มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ที่อาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วง
ที่ ผ่ า นมา ประกอบกั บสถานการณ์ โควิ ด -๑๙ ท าให้ ต้ องมี การโอนงบประมาณรายจ่ ายบางส่ วนของหน่ วยรั บ
งบประมาณต่ าง ๆ เพื่อ น างบประมาณไปใช้ จ่า ยในการดาเนิน การรับ รองสถานการณ์ ดัง กล่ า ว รวมทั้ ง ยั ง มี
การปรับปรุงรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานระยะต่อไป ซึ่งเป็นห่วง ๕ ปีแรกของการพัฒนา
ตามแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แ ละยุ ทธศาสตร์ ช าติ จึง จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กับ การขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าตามที่กาหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สานักงานสภาพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒. มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ

๑. กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๓ ได้ มี ป ระกาศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ รวมจานวน ๑๕ ท่าน โดยมีกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ รวมจานวน ๖ ท่าน ดังนี้
๑.๑ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
กรรมการ
๑.๒ นายศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ
๑.๓ นางเมธินี เทพมณี
กรรมการ
๑.๔ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
กรรมการ
๑.๕ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ
๑.๖ นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ จะมีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
นอกจากนี้ กรรมการและเลขานุการได้รายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการจากรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง มาเป็นรูปแบบเบี้ยประชุมรายเดือนแทน โดยมีการปรับ
อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ จากค่าตอบแทนเดิม ซึ่งประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน ๑๒,๐๐๐ บาท
ส่วนกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน ๙,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จึงจะได้รับ
ค่าตอบแทนดังกล่าว
๒. มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการดาเนินงานเชิงนโยบายและ
คณะกรรมการฯ สามารถรั บทราบสถานการณ์ ด าเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ อย่ างเป็ นปั จจุ บั น ควรมี การประชุ ม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๔
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๑. กรรมการและเลขานุ การ ได้ รายงานความก้ าวหน้ าการด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๓ ระดั บ ได้ แ ก่ (๑) ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น แผนแม่ บ ทฯ (จ.๑) จ านวน ๒๓ ประเด็ น
(๒) ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายระดั บ ประเด็ น ของแผนแม่ บ ทฯ (จ.๒) จ านวน ๓๗ เป้ า หมาย
และ (๓) ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.๓) จานวน ๑๔๐ เป้าหมาย
โดยหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับ
ประเด็นแผนแม่บท (Y๒) และเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y๑) เพื่อจัดทาปัจจัย
สาคัญสู่ความสาเร็จ (Key Success Factors) รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จั ด ท าแผนระดั บ ที่ ๓ และจั ด ท าโครงการ/การด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั น ตามหลั ก การ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และประสานกับ สศช. ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
นอกจากนี้ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ ที่ประชุ มทราบเพิ่ มเติมว่า มี ห น่ว ยงาน
เจ้าภาพฯ ทั้ง ๓ ระดับของแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้

(๒๒) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
(จ.๓)
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ /
กระทรวงการต่างประเทศ/กระทรวง
พาณิชย์
ส านั ก งานคณะกรรมการ ส านั กงานคณะกรรมการ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
พัฒนาระบบราชการ
พัฒนาระบบราชการ
ระบบราชการ /ส านั ก งานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ / ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี /
กระทรวงมหาดไทย/ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส านั ก งานคณะกรรมการ ส านั กงานคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ป้องกันและปราบปรามการ ป้ องกั นและปราบปราม ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทุจริตแห่งชาติ
การทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/
กระทรวงยุติธรรม

(๒๓) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงการอุดมศึกษา กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ จัย และ
วิจัยและนวัตกรรม
วิจัยและนวัตกรรม
นวัตกรรม

ประเด็น
(๒) การต่างประเทศ
(๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

(๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
(จ.๑)
กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
(จ.๒)
กระทรวงการต่างประเทศ

๕
๑.๑.๒ ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า แผนแม่บทฯ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหลักมีจานวน
๓ ประเด็นแผนแม่บทฯ ได้แก่ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เน้ น พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการภาครัฐ ให้ มี ความทัน สมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิ จ
มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐
ประเด็ น (๒๑) การต่อต้า นการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เน้น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม และประเด็น (๒๓)
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ย นแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และมีกระบวนการยุติธ รรม
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง
๑.๒ การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒.๑ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ดาเนินการ
ให้มีการประเมิน ผลการดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ ชาติ และจัดทารายงานสรุ ปผลการ
ด าเนิ น การประจ าปี ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และเสนอต่ อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือ
องค์ ก รอั ย การ และรั ฐ สภาทราบภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงานจากหน่ ว ยงาน
สศช. จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การเป็ น ประจ าทุ ก ปี
โดยรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการรายงานผล
การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี ฉบับที่ ๑ โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบ eMENSCR ในช่ ว งรอบปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จนถึ งสิ้ นเดื อนธั นวาคม ๒๕๖๒ สศช.
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งให้ ทุกหน่วยงานตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้งน าเสนอ
รัฐ สภาเพื่อทราบ โดยผลการดาเนินงานในภาพรวมของยุทธศาสตร์ช าติทั้ง ๖ ด้าน พบว่า
ประชาชนมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คนเพิ่ ม ขึ้ น ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้ แ ละรายจ่ า ยระหว่ า ง
กลุ่มประชากรลดลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในภาพรวมดีขึ้น สภาพแวดล้อม
ในสังคมที่มีความอยู่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ที่มีคุณภาพปรับปรุงดีขึ้น
๑.๒.๒ ผลการประเมินความก้าวหน้าของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ พบว่ า อยู่ ในระดั บต่ ากว่ า
ค่าเป้าหมาย ทั้ง ๕ ประเด็น โดยอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ (สีแดง) ได้แก่ ประเด็น
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)
ได้แก่ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมาย
(สีเหลือง) ได้แก่ ประเด็น (๒) การต่างประเทศ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและ

๖
ประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเมื่อประเมินผล
ความก้าวหน้าตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย พบว่า เป้าหมายแผนแม่บทย่อยส่วนใหญ่
อยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า ค่ า เป้ า หมาย ยกตั ว อย่ า ง เช่ น เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยของประเด็ น
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิ ทธิภ าพภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด
๖ เป้ าหมาย พบว่า อยู่ใ นระดับ ต่ ากว่ า ค่ าเป้ า หมายขั้น วิ ก ฤติ (สี แดง) ได้ แ ก่ (๒๐๐๑๐๑)
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น (๒๐๐๒๐๑) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐๐๔๐๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
มีความคล่ องตัว และ (๒๐๐๕๐๑) บุคลากรภาครัฐ ยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ อยู่ในระดับ
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ได้แก่ (๒๐๐๓๐๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจั ด บริ ก ารสาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะอย่ า งเหมาะสม และอยู่ ใ นระดั บ บรรลุ
ค่าเป้าหมาย (สีเ ขีย ว) ได้แก่ (๒๐๐๓๐๒) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต้องมีส มรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
ทั้งนี้ สศช. อยู่ ระหว่ างการเตรี ยมการจั ดท ารายสรุ ปผลการด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่ งมี ข้ อมู ลประกอบด้ วย (๑) รายงานผลซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเที ยบค่ าสี (๒)
การรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบ eMENSCR และ (๓) ประเด็นประเด็นท้าทายและการดาเนินการในระยะต่อไป
๑.๒.๓ ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๑) ประธานกรรมการได้ ส อบถามเกี่ย วกับ ที่ม าของข้ อ มูล โครงการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่ สศช. นามาใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งขอให้กรรมการและ
เลขานุ ก ารรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระบบ eMENSCR เนื่ อ งจาก
มี ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ และสอบถามว่ า ระบบ
eMENSCR ประชาชนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ โดยกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า
ระบบ eMENSCR หรือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จัดทาขึ้นตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สศช. ร่ว มมือกับศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการดาเนินงานมายังระบบดังกล่าวทุก ๆ ๓๐ วันหลังแต่ละ
ไตรมาส โดยได้เปิด ให้นาเข้า ข้อ มูล โครงการเข้า ระบบ eMENSCR ตั้ง แต่ปี ๒๕๖๑
ซึ่งข้อมูลที่นาเข้าประกอบด้วย (๑) ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ (๒) ข้อมูลทั่วไป
(๓) รายละเอียดโครงการ (๔) แผนการดาเนินงาน/กิจกรรม (๕) งบประมาณ และ (๖)
ผลการด าเนิ น งาน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี โ ครงการที่ ห น่ ว ยงานน าเข้ า ในระบบ eMENSCR
รวมทั้งสิ้น ๕๕,๓๕๕ โครงการ ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อให้
สามารถเผยแพร่ผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนทราบเพื่อให้เกิดการมี

๗
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผล โดยระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าว สศช.
ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์ ThaiME กับระบบ eMENSCR เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าและ
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใน
เบื้องต้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดาเนิน
โครงการภายใต้พระราชกาหนดเงินกู้ฯ ในกรณีที่ประชาชนพบว่ารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการต่าง ๆ ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนพบเจอ ประชาชนสามารถรายงาน
ข้อเท็จจริงได้ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและภาพถ่ายได้เช่นกัน
๒) คณะกรรมการได้มีข้ อเสนอแนะในการขั บเคลื่ อนการด าเนิ นการตามยุทธศาสตร์ช าติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
(๑) คว ร สนั บสนุ นห น่ ว ย งา นภ า ครั ฐ ใน กา รพั ฒ นา ระบ บบ ริ ก า รป ระช าช น
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการมากขึ้น และพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (Data Catalog) ซึ่งจะนาไปสู่
การเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
(๒) ควรสนับสนุนในการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ต้น
กระบวนการ โดยจั ดให้ มีร ะบบข้ อมูล ที่เ ก็บ รายละเอี ยดการแก้ ไขเพิ่ม เติ มข้ อมู ล
ในขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถนาผลดังกล่าวจากระบบออกมาใช้ได้
(๓) ควรพัฒนาฐานข้อมูลของกรมที่ดิน ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยอาจจัดให้มีระบบ
ให้ประชาชนสามารถรายงานยืนยันที่ดินของตนเองได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษี ที่ ดิ น ให้ มี ค วามสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของกรมที่ ดิ น กั บ
เรื่องการเกษตรและการบรรเทาสาธารณภัย
๑.๓ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๓.๑ กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางการด าเนิ น งานจั ด ท าโครงการส าคั ญ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ยุ ทธศาสตร์ ช าติแ ละแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ใน ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (๒) การจั ด ท าโครงการส าคั ญ ตามการวิ เ คราะห์
ห่ ว งโซ่ความสั มพัน ธ์และช่อ งว่างการพัฒ นาต่อ การบรรลุ เป้าหมาย (๓) การจัดล าดับความ
เร่งด่ว นของโครงการสาคัญ และ (๔) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมอบหมาย
ให้ สศช. ดาเนินการจัดทาโครงการสาคัญร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ๓ ระดั บ และส านั ก งบประมาณ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามแนวทางการ
ด าเนิ น การงาน ทั้ ง นี้ สศช. ได้ ด าเนิ น การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ
แผนแม่ บ ทฯ ทั้ ง ๓ ระดั บ ในการจั ดท าโครงการส าคั ญประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยได้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย และรายการโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ

๘
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมจานวน ๕๗๑ โครงการ จาแนกเป็น (๑) โครงการสาคัญรองรับการดาเนินการ
ตามแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด –๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จานวน ๒๕๐ โครงการ และ (๒) โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ
จานวน ๓๒๑ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๑.๓.๒ การดาเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๑) ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรองรับ การดาเนิ น การโครงการส าคั ญ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จานวน ๕๗๑ โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรือ
งบประมาณแบบบูรณาการ และให้ใช้ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕” และห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
๒) สศช. ร่วมกับหน่ วยงานที่มีโครงการส าคัญจัดทารายละเอียดโครงการสาคัญให้มีค วาม
สมบูร ณ์ค รบถ้ว น โดยใช้ข ้อ มูล ตั ้ง ต้น จากระบบติด ตามและประเมิน ผลแห่ง ช าติ
(eMENSCR) และร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนิ นงานให้ บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ต่อไป
๓) ทุกหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปีตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ สศช. ได้ดาเนินการแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้นด้วยแล้ว
๑.๔ การขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยด้วยระบบ TPMAP
๑.๔.๑ กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สศช. และศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform : TPMAP ๑.๐)
เพื่ อ มาใช้น าร่ อ งในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ปั ญหาความยากจน และการหาคาตอบ
ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ใครคือคนจน (๒) คนจนต้องการอะไรและ/หรือมีปัญหาอะไร
และ (๓) จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายนี้ให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
และได้ ข ยายผลเป็ น ระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ส าหรั บ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ๒.๐) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
การพัฒ นาจากการแก้ ไขปัญหาความยากจน มาเป็นการพัฒ นาคนตามกลุ่ มเป้าหมายและ
ตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย โดยสามารถระบุ

๙
ปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน
ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทาให้การ
แก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เชื่อมโยงกับข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และน าหลักดัชนีค วามยากจนหลายมิติ (Multidimensional
Poverty Index - MPI) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนจน จปฐ. หรือ คนที่ขัดสน
ใน ๕ มิติตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และ
การเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้นาคนจน จปฐ. มาเชื่อมกับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการ
ภาครั ฐ ของกระทรวงการคลั ง เพื่ อหาคนจนเป้าหมายของระบบที่ต้ องการความช่ว ยเหลื อ
เร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน
๑๓ หลัก อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วย
ทะเบียนคนพิการ ข้อมูล จากองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่มีข้อมูล การรับเบี้ยคนพิการและ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต่อมาได้
พัฒนาต่อยอดเป็น TPMAP Logbook หรือระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย ซึ่งเป็นระบบ
ติดตามประเมินผลแบบชี้เป้าระดับครัวเรือนและระดับรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่มี
ข้อมูลสาหรับการติดตามการแก้ปัญหารายครัว เรือนได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่ซ้าซ้อน
ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาการเกิดปัญหา “ภาวะรั่วไหล” หรือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้รับ
สวัสดิการ และ “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลทาให้
การแก้ไขปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหา ดังนั้น ระบบ TPMAP จึงเป็นเครื่องมือ
เชิงนโยบายและปฏิบัติแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้ง
ในครัวเรือนและบุคคล ส่งผลให้หน่วยงานระดับนโยบายและระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ
จัดลาดับความสาคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ได้มีหลายจังหวัดนาข้อมูล TPMAP ไปใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาความยากจนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ จังหวั ดสมุทรสงคราม ปทุมธานี
เชียงใหม่ สกลนคร อุดรธานี ลพบุรี ยะลา อุบลราชาธานี นนทบุรี ๓ จังหวัดในพื้นที่ EEC
ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความครอบคลุม
ของการจัดเก็บข้อมูลของ จปฐ. เพื่อให้ระบบ TPMAP มีข้อมูลที่ครอบคลุม มีความถูกต้อง และ
ครบถ้ว น สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทานโยบาย มาตรการ และ
โครงการการพั ฒ นาคนตลอดทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และจะร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และ
ประมวลข้อมูลของระบบเชิงลึก เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลเชิงวิชาการประกอบการตัดสินใจในการ
จัดทาและจัดลาดับความสาคัญเชิงนโยบายและมาตรการการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๔.๒ ความเห็นและประเด็นอภิปราย
คณะกรรมการเห็นว่าควรให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในระบบ TPMAP เพื่อนาไปวางแผนและกาหนดนโยบายของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น กระทรวง

๑๐
แรงงาน ในการนาไปจัดการสวัสดิการให้แก่ประชาชน (คนแก่ คนพิการ คนว่างงาน) เป็นต้น
โดยเบื้องต้นหน่วยงานที่เข้าใช้ระบบ TPMAP สามารถนาข้อมูลการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ
และปริ ม าณไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ แต่ ส าหรั บ ข้ อมู ล รายบุ ค คลนั้ น ใช้ ข้ อ มู ล ผ่ า นทา ง
กระทรวงมหาดไทยและการปกครองทุกส่วนท้องถิ่นต้องเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งาน
ร่วมกัน นอกจากนี้เห็นว่าในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์และการใช้ข้อมูล
กั บ ภารกิ จ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เช่ น หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะน าข้ อมู ล ไปเพื่ อประโยชน์
ในการติดตามภาษี ทาให้รับรู้ ตัวตนแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลตัวเลขได้ เป็นต้น เมื่อเกิด
ความเชื่อมโยงแล้วก็จะสามารถปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามความต้องการ รวมถึงการที่บาง
หน่วยงานนาข้อมูลไปใช้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของประชาชน
และต้องมีระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย ในการกาหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการชี้แจงเพิ่มเติมว่า สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูล เชิงสถิติในภาพรวม
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาในมิติต่าง ๆ อาทิ จานวนและสัดส่ว นของ
คนจนเป้าหมาย จาแนก ตามพื้นที่และมิติการพัฒนาของแต่ละช่วงวัย ที่เกี่ยวข้องผ่าน website
https://www.tpmap.in.th/ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานและผู้ ที่ ส นใจสามารถ น าข้อ มูล ออกมาใช้
ประโยชน์ได้ในรูปแบบไฟล์ Excel อย่างไรก็ตาม สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเผยแพร่
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า ว โดยผู้ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุ ขจั งหวั ด เจ้ าหน้าที่ พัฒ นาสั ง คมจั งหวัด เจ้าหน้า ที่ศึ กษาธิก ารจัง หวั ด
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่จังหวัด และนายอาเภอ โดยจะต้องมี Username และ
Password ในการเข้าถึงข้อมูล
๑.๕ การสร้างการตระหนักรู้
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สศช. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการสร้างความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มสถานะ
ทางสังคม ผ่านรูปแบบและวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม ประกอบด้วย รูปแบบวีดีทัศน์ อาทิ โมชั่นกราฟิก
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOCs)
สื่อวีดิทัศน์การปฏิรูปประเทศพัฒนาอนาคตเพื่อคนไทยและความยั่งยืน รูปแบบเอกสาร อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบั บ ภาษาอั งกฤษ ยุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐ ฉบับส าหรับ ผู้ พิการทางสายตา รู ปแบบ
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ อาทิ เกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ และรูปแบบการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ อาทิ การสร้างการ
ตระหนั กรู้ และหุ้ น ส่ ว นการขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ใ นกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนกลุ่ ม เปราะบาง และ
การเสริมสร้างความตระหนั กรู้ ในยุทธศาสตร์ช าติระยะ ๒๐ ปีด้ว ยวิธีการพัฒ นานวัตกรรมทางสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ ฝ่ายเลขานุการได้
รายงาน อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปี ๒๕๖๒ ร่ า งแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด -๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

เรื่องเพื่อหารือ
ร่างแผนแม่บ ทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โ ควิด -๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงาน ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์

โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การด าเนิน การแก้ไ ขเพิ่มเติ มแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรื อความจาเป็น ของ
ประเทศ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑.๑ พระราชบัญ ญัติ การจั ด ทายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ วรรค ๔ บั ญญั ติใ ห้
สามารถดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็น
ของประเทศได้ และมาตรา ๑๑ บัญญัติให้สามารถมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ โดยดาเนินการ
ได้ทุก ๕ ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่
สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้
๑.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ
ประกอบด้ วย แผนระดั บที่ ๑ ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนระดั บที่ ๒ ได้ แก่ แผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน
แห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนปฏิบัติ
ราชการ
๑.๑.๓ มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๙ กั นยายน ๒๕๖๓ เห็ นชอบการแก้ ไขเพิ่ มเติ มแผนแม่ บทฯ
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของประเทศ และให้ สศช. ดาเนินการตามแนว
ทางการจั ดทาแผนแม่ บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ในรู ปแบบเฉพาะกิ จเพื่ อรองรั บผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
๑.๒ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๕
๑.๒.๑ ผลการประเมิ น สถานการณ์ แ ละวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากการระบาดของโควิ ค -๑๙
(๑) ผลกระทบระยะสั้น อาทิ การลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การหดตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น และจานวนและความรุนแรงของปัญหา
ความยากจนเพิ่ มสู ง ขึ้ น (๒) ผลกระทบระยะยาว อาทิ การเร่ งขึ้ น ของการเข้ าสู่ โ ลกดิ จิ ทั ล
(Digital Transformation) ที่เทคโนโลยีจ ะมีบทบาทมากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบริโ ภค
แนวทางการประกอบธุรกิจ และรูปแบบการทางาน การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์/
protectionism แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก (๓) จุดแข็งและโอกาส อาทิ
ความสาเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด -๑๙ ความเป็นมิตรของคนไทย และ
ความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะด้านอาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ
ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place)

๑๒
๑.๒.๒ การพิจ ารณาทบทวนแผนที่เ กี่ยวข้องในกรณี ที่สถานการณ์ ของโลกหรื อสถานการณ์ ของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยได้ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผ ลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-๑๙ ในมิติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือ PESTLE และ SWOT
Analysis กั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ผลการศึ ก ษา งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งรอบคอบและ
ครอบคลุม สศช. ได้พิจารณาผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาด
ของโควิค-๑๙ แล้ว พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติมีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงเรื่องการรับมือ
และปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ล้ ว โดยบรรจุ ไ ว้ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โต
บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเมื่ อ ด าเนิ น การพิ จ ารณาทบทวนให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข บริบทใหม่ของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
กลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-๑๙ และยกระดับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยยังคง “เป้าหมาย (Ends)” การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติไว้
เช่นเดิม หากแต่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน “แนวทาง/วิธีการ (Ways)” ใหม่ในรูปแบบของ
“แผนแม่บทเฉพาะกิจ (Contingency Plan)” ซึ่งจะดาเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บทฯ
อื่น ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยน “เครื่องมือ (Means)” หรือแผนระดับที่ ๓ รวมถึงการดาเนินงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้อง ใหม่ในรูปแบบของ “แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ ” ให้ มี
ความสอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)
๑.๒.๓ สาระส าคั ญ ของร่ า ง “แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์ โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕” สรุปได้ ดังนี้
๑) หลั ก การ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้ประเทศในระยะ
ต่อไปได้รับการพัฒนาให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว (Resilience)”
๒) แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ (๑) การพร้ อมรั บ (Cope)
หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและ
ต้านทานความยากลาบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (๒) การปรับตัว
(Adapt) หมายถึง การปรับ ทิศ ทาง รูป แบบ และแนวทางการพัฒ นา ให้ส อดรับ กับ
ความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
เพื่อพลิ กวิกฤตให้ เป็นโอกาสสาหรับการพัฒ นาประเทศต่อไป ซึ่งจะทาให้ ประเทศมีการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก ๓ ขั้นการพัฒนา ได้แก่ Survival (การอยู่รอด)
Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน)
๓) ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ ๒ ปีข้างหน้า ๔ ประเด็น ได้แก่
(๑) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากภายในประเทศ ( Local
Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ (๒) การยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) เพื่อส่งเสริม

๑๓
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ ป ระเทศไทยมี โ อกาส และมี ศั ก ยภาพภายใต้ ก ระแส
การเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป (๓) การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต
ของคนให้เ ป็น กาลัง หลัก ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศ (Human Capital)
เพื่อยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
และ (๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ของประเทศ
๔) การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ จะดาเนินการผ่าน ๓ กลุ่มโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงสังคม ได้แก่ โครงการภายใต้พระราชกาหนด
อานาจกระทรวงการคลังเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการ
สาคัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑.๓ การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและการดาเนินการต่อไป
๑.๓.๑ สศช. อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับฟังความเห็น ในส่วนของมติคณะกรรมการ และช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทาง (๑) อีเมล nscr_hearing@nesdc.go.th (๒) แบบตอบความเห็น
ออนไลน์ทาง http://nscr.nesdc.go.th/cpcovid/ และ (๓) การส่งความเห็นผ่านทางไปรษณีย์
ที่ตู้ ปณ.๙ ไปรษณีย์ทาเนียบรัฐบาล ๑๐๓๐๒ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะดาเนินการ
สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความเห็น มาประกอบเป็นร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ที่มีความ
สมบู ร ณ์และครอบคลุ ม โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คาดว่า
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับดังกล่าวจะประกาศใช้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๒.๑ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ควรให้ ความส าคัญและครอบคลุ มแนวทางการดาเนิ นงานใรส่ วนประเด็ น รั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมถึงควรมี
การกาหนดมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็น
๒.๒ โครงการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จานวน ๒๕๐ โครงการ ส่ วนมากนั้นเป็นโครงการเชิงพื้นที่ ควรจะมี
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อการดาเนินการและการพัฒนาในระดับประเทศ
๒.๓ การแพร่ระบาดของโควิค-๑๙ สร้างผลกระทบและความเสี่ยงในหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ดังนั้นแล้วจึงควรมี
การเตรี ยมความพร้ อมรั บมื อกั บปั ญหาและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นและก่ อให้ เกิ ดผลกระทบได้
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะต้องมุ่งให้ความสาคัญ รวมถึงประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ที่เป็นประเด็นสาคัญทางสังคม ที่จะต้องดาเนินการ
จัดการเชิงพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป

๑๔

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

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางสาวสรยา ยศยิ่งยง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง)

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

: เรื่องเพื่อทราบ
: แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เมื่อวันที่ ๓ ธั นวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรั บปรุ งแผนการปฏิรู ปประเทศ
ให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่ บทฯ และมติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้ อง และมอบหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยมีประเด็น
ในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถ
วัดผลการดาเนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือก
เฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
(๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสาคัญ
รวมทั้ง จัดลาดับความสาคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็น
ของหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของ
พระราชบัญญัติฯ และ (๖) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยคณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวั นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็ นชอบการขยายระยะเวลาการปรับปรุ ง
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมทุกด้าน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑.๒ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
๑๓ ด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และการจัดทากฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่จานวน ๔๕ ฉบับ
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย (๑) การดาเนินกิจกรรม
ของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ดาเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock (๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (๓) การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิ รู ปประเทศ (๔) การขั บเคลื่ อนประเด็ นบู รณาการระหว่ างแผนการปฏิ รู ปประเทศ (๕) การจั ดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และ (๖) การติดตามเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิ รู ปประเทศ โดยสภาผู้ แทนราษฎรได้ รับทราบแล้ ว เมื่ อวั นที่ ๔ และ ๑๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔
และวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑.๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม โดยองค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย หน่วยงานร่วม
ดาเนิ นการเป้ าหมายย่ อย ระยะเวลาที่แล้ วเสร็จ และโครงการ/การดาเนินงานที่ส่ งผลต่อเป้าหมายของ
กิ จกรรม Big Rock รวมทั้ งเห็ นชอบแนวทางการขั บเคลื่ อนและติ ดตามการด าเนิ นกิ จกรรม Big Rock
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้กิจกรรม Big Rock สามารถได้รับการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม ประกอบด้วย ๑) การจัด ลาดับ ความส าคัญ ของโครงการ/

๓.๑-๒
การดาเนิ น งานรองรั บ กิจ กรรม Big Rock ๒) เร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานร่วมดาเนินการ และ ๓) การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ผ่านระบบ eMENSCR โดยมอบหมายให้ สศช. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และมอบหมาย สศช. นาเสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้งในส่วนของหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และแนวทาง
การขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินกิจกรรม Big Rock ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
๒. สาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
สาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ องค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
๒.๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแ ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ ระบุ ความ
สอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยสะท้ อ นถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกิ จกรรมปฏิ รู ปที่ จะส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชาชนอย่ างมี นั ยส าคั ญ (Big Rock) กั บเป้ าหมายแผนแม่ บทย่ อยของแผนแม่ บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ช าติ ซึ่ง สะท้อนว่า ทุก กิจ กรรม Big Rock มีเ ป้า หมายที่ส อดคล้องกั บ เป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ได้ระบุเป้าหมาย
ของแผนการปฏิ รู ปประเทศทั้ ง ๑๓ ด้ าน เป็ นไปตามบทบั ญญั ติ ที่ ก าหนดไว้ ในรั ฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย หมวด ๑๖ การปฏิ รู ปประเทศ ในมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘
ที่ได้ กาหนดให้ ท าการปฏิ รู ปประเทศเพื่ อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ ประเทศที่ มี ความสามั คคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน
ในสั งคมมี โอกาสทั ดเที ยมกั น และมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี รวมทั้ งมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
เป็นกิจกรรมที่กาหนดขึ้นใหม่ และ/หรือ ดึงจากกิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม
มาจัดทาขึ้นเป็นกิจกรรม Big Rock โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปสาหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
มีความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริงและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้
ไม่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ สาหรับกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิร ูป ประเทศ ฉบับ เดิม ที่ไ ม่ไ ด้ ถูก นามากาหนดขึ้น เป็น กิจ กรรม Big Rock
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาไปดาเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป โดยแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ แผน มีกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม ดังนี้

๓.๑-๓
แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
ด้าน
นัยสาคัญ (Big Rock)
๑) การส่ ง แสริ ม ความรู้ ท างการเมื อ งในระบอบ
๑. การเมือง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

๒. การบริหารราชการ
แผ่นดิน

๓. กฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คนในชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
สถาบันพระปกเกล้า
เพื่อการปฏิรูป
๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
ระบบราชการ
๓) ปรั บเปลี่ ยนการบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐสู่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี
พลเรือน
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
๔) สร้ างความเข้ มแข็งในการบริ หารราชการในระดั บ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบราชการ
๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิก
กรมบัญชีกลาง
จ่ ายเงิ นเพื่ อให้ เกิ ดความรวดเร็ ว คุ้ มค่ า โปร่ งใส
ปราศจากการทุจริต
๑) จั ดให้ มี กลไกยกเลิ กหรื อปรั บปรุ งกฎหมายที่ เป็ น สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ประชาชน
ปรองดอง
๒) จั ดให้ มี กลไกทางกฎหมายเพื่ อให้ มี การพิ จารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน
๓) จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการ
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยี มาใช้ ในการ
ด าเนิ นการเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบั งคั บใช้
กฎหมาย
๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมาย
๕) จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงยุติธรรม

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓.๑-๔
แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
ด้าน
นัยสาคัญ (Big Rock)
๔. กระบวนการ
๑) การให้ ประชาชนสามารถติ ดตามความคื บหน้ า
ยุติธรรม
ขั้ นตอนการด าเนิ นงานต่ าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม
๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
๓) การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้
ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

๕. เศรษฐกิจ

๖. ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๗. สาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

๔) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
สานักงานศาลยุติธรรม
๕) การบั นทึ กภาพและเสี ยงในการตรวจค้ น จั บกุ ม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
และการสอบปากคาในการสอบสวน
๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ขนาดย่อม
๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย
กระทรวงพาณิชย์
ในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)
๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
เศรษฐกิจ
และนวัตกรรม
๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
๓) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้ างเศรษฐกิ จชุ มชนใน
กระทรวงมหาดไทย
พื้นที่นอกเขตชลประทาน
๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
และสิ่งแวดล้อม
๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระทรวงสาธารณสุข
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชน
และผู้ป่วย
๓) การปฏิ รู ประบบบริ การสุ ขภาพผู้ สู งอายุ ด้ านการ
กระทรวงสาธารณสุข
บริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
๔) การปฏิ รู ประบบหลั กประกั นสุ ขภาพและกองทุ นที่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม
ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
กระทรวงสาธารณสุข
บู รณาการ คล่ องตั ว และการร่ วมรั บผิ ดชอบด้ าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

๓.๑-๕
แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ด้าน
นัยสาคัญ (Big Rock)
๘. สื่อสารมวลชน
๑) การพั ฒ นาระบบคลั ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
๒) การกากับดูแลสื่อออนไลน์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
๙. สังคม
๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลัง
กระทรวงการคลัง
วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้ง
ในและนอกระบบ
๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้ รั บสิ ทธิ สวั สดิ การและความช่ วยเหลื อได้ อย่ าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง
๕) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
๑๐. พลังงาน

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service
ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ย น
ผ่า นสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ยนและสร้ า งฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
๕) ปรั บ โครงสร้ า งกิ จ การไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
๒) การพั ฒ นาการเข้า ถึ งข้ อมู ล ข่า วสารและระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
๓) การพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ร วดเร็ ว
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๔) การพั ฒ นา ระบบ ราชการ ไทยให้ โ ป ร่ ง ใส
ไร้ผลประโยชน์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
สานักงานคณะกรรมนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงพลังงาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๓.๑-๖
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน

๑๒. การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ (Big Rock)
๕) ก า ร พั ฒ น า ม า ต ร ก า ร ส กั ด กั้ น ก า ร ทุ จ ริ ต
เชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
๑) การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

๕) ก า ร ป ฏิ รู ป บ ท บ า ท ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ร ะ บ บ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
วิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน
๑๓. วัฒนธรรม กีฬา ๑) การส่งเสริม คุณ ธรรม จริย ธรรมในทุก ช่ว งวั ย :
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แรงงานและการพัฒนา
ผ่านการปฏิรู ปอุ ตสาหกรรมบัน เทิ งและการใช้
ทรัพยากรมนุษย์
กลไกร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนในการ
ขับเคลื่อน
๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ
๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถี
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ชีวิตทางการกีฬา และการออกกาลังกายอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ
การพัฒนานักกีฬาอาชีพ
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของ
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
ประเทศแบบบูรณาการ
(องค์การมหาชน)
๕) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๑.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อทางานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการประสาน
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนด ซึ่งจากแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน
๒.๑.๕ ระยะเวลาดาเนินการ ระบุระยะเวลาในการดาเนินการของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕

๓.๑-๗
๒.๑.๖ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูป ระบุขั้นตอนและวิธีการการดาเนินงานของกิจกรรมปฏิรูป
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้น ๆ
๒.๑.๗ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระบุข้อเสนอให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่จาเป็นเพื่อการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมาตรา ๒๗๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ ให้ เ สนอและพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา
โดยมีรายชื่อของกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ
๓. การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายซึ่งกาหนดเวลา
สิ้นสุดไว้ในปี ๒๕๖๕ จึงมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สาหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ฉบับเดิมและไม่ได้นามากาหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปดาเนินการในลักษณะของ
ภารกิจปกติของหน่วยงานคู่ขนานกันไป โดยการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม Big Rock มีแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบั บปรั บปรุง) เป็นกรอบแนวทางนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
เป็นเครื่องมือในการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๔. มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………......................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………......................

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑

QR Code
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

QR Code
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ รายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ

ประจาปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

๓.๒ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอน
การด าเนิน การปฏิรู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ สศช. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
คณะรัฐ มนตรี หั วหน้ำหน่ วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ ำ ยนิติบัญญัติ ฝ่ ำยตุล ำกำร องค์กรอิส ระ หรือองค์กร
อัยกำร และรัฐสภำทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน โดยรำยงำนดังกล่ำว
อย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร
ทั้งนี้ ในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนด้วย
๑.๒ วัน ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้ มีมติ
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ เค้ำโครงรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกรอบระยะเวลำ
กำรจัดทำรำยงำนฯ ดังนี้
๑.๒.๑ แนวทางการประเมิน ผล กำรประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ก ำรดำเนิน กำรตำมยุท ธศำสตร์ช ำติแ ละ
กำรปฏิรูปประเทศ จะใช้เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่งได้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดดังกล่ ำวในทุกช่วงระยะเวลำ ๕ ปี เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ โดยประกอบด้วย (๑) เป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท จานวน ๓๗ ตัวชี้วัด และ(๒) เป้าหมายระดับแผนย่อย จานวน ๑๔๐ ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สาหรับการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ จะนาตัวชี้วัดซึ่งกาหนด
เป็นรายกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
มำประกอบกำรประเมินผลของกำรปฏิรูปประเทศด้วย
๑.๒.๒ เค้ า โครงสรุ ปผลการด าเนิ น การประจ าปี ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ แ ละแผนการปฏิ รู ปประเทศ
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหำร บทนำ ผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ และประเด็นท้ำทำยและกำรดำเนินกำรในระยะต่อไป
๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา สศช. ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ น ำเข้ ำ ข้ อ มู ล ผลกำรด ำเนิ น กำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ผ่ำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ซึ่ง สศช. จะดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวและจัดทำ
รำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
๑.๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในครำวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
และมอบหมำย สศช. เสนอรำยงำนดัง กล่ำ ว ต่อ คณะกรรมกำรยุท ธศำสตร์ช ำติ คณะรัฐ มนตรี

๓.๒ - ๒
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบ
และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สศช. ต่อไป
๑.๔ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ สศช. ได้ด ำเนิน กำรน ำส่ง รำยงำนสรุป ผลกำรด ำเนิน กำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ไปยั งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ หั ว หน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ ำยนิติ บัญญั ติ
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๗ ฉบับ
๑.๕ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สศช. ได้ดำเนิน กำรน ำส่ง รำยงำนสรุป ผลกำรด ำเนิน กำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
ไปยังคณะรัฐมนตรี
๑.๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
๒. การดาเนินการ
สศช. ได้ดำเนิน กำรจัดทำรำยงำนสรุป ผลกำรดำเนิน กำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำน
สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ซึ่ ง เป็น ข้ อ มู ล กำรรำยงำน ณ เดื อ น
พฤศจิ กำยน ๒๕๖๓ แล้ วเสร็ จ โดย สศช. ได้เผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ผ่ ำนทำง
เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdc.go.th เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยมี ร ำยละเอี ย ดกำรดำเนิ น กำร ปั ญ หำ อุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
๒.๑.๑ ความก้า วหน้า การดาเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ ประจาปี ๒๕๖๓ เป็น กำรประเมิน ผล
สถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในระดับเป้ำหมำย
รำยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน สรุปได้ดังนี้
๑) ด้านความมั่นคง คนไทยมีควำมอยู่ดีและมีควำมสุขลดลงจำกปี ๒๕๖๒ เล็กน้อย แต่ยังคง
มำกกว่ ำประเทศส่ ว นใหญ่ข องโลก รวมทั้ งประเทศมี ศัก ยภำพและควำมพร้อ มทำงด้ำ น
กำรทหำรโดยได้รับ กำรจัดอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่ มบน รวมทั้งมีกำรพัฒนำในระดับดี
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ยังจำเป็นต้องเร่งให้ควำมสำคัญ
กับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรทำให้ประเทศไทยมีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงคนในสังคม
กำรลดควำมขัดแย้งในสังคม และกำรแก้ไขปัญหำทุจริตของภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถช่วยเพิ่ม
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนไทย และควำมมั่นคงในมิติอื่น ๆ อย่ำงยั่งยืนต่อไป
๒) ด้า นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จะลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
ที่ชะลอตัว ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-๑๙ ที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ถึงแม้ว่ำกำรกระจำยรำยได้
ของกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ งภำคจะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม ประเทศไทย
ยั งจ ำเป็ น ต้อ งให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรด ำเนิน มำตรกำรเพื่ อกระตุ้น เศรษฐกิจ ของประเทศ
ให้กลับมำฟื้นตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ

๓.๒ - ๓
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยมีคุณภำพชีวิต สุขภำวะ
และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมนุษย์ปรับตัวดีขึ้น
รวมทั้งมีอำยุค่ำเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ดีกว่ำหลำยประเทศทั่วโลก โดยมีอำยุเฉลี่ยสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประชำกรโลก อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังมีประเด็นควำมท้ำทำยของควำมพร้อม
และมีสมรรถนะในกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อย่ำงเร่งด่วนในระยะต่อไป
๔) ด้า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหำควำมเหลื่ อมล้ ำในหลำยมิติ
มีทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ นอกจำกนี้ คุณภำพ
ชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุ ปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำในมิติต่ำง ๆ
ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีระดับรำยได้และอำศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำงกันยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็น
ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำ โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรเปรำะบำง
๕) ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประเทศไทย
มีกำรดำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้นจำกปี ๒๕๖๒
เป็น ผลให้ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศมีกำรควบคุม
และจัดกำรที่ดีมำกขึ้น ทั้งกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ป่ำไม้ กำรฟื้นฟูคุณภำพของแม่น้ำ
ลำคลอง พื้นที่ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะ
และขยะของประเทศ เพื่ อให้ เกิ ดกำรใช้ ประโยชน์ และกำรสร้ ำงสมดุ ลของทรั พยำกรและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป
๖) ด้ า นการปรั บสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ ประสิท ธิภ ำพภำครัฐ
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมีกำรพัฒนำที่ค่อนข้ำงจะคงที่ จึงจำเป็นต้องเร่ง
ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับกระบวนงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป
รวมทั้งกำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับประชำชำชน และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีควำมเป็นดิจิ ทัลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและรวดเร็ว สร้ำ งควำมพึง พอใจแก่ป ระชำชนโดยต้อ งคำนึง ถึง
ควำมครอบคลุมในกำรเข้ำถึงของประชำชนที่อำจเกิดขึ้นในกลุ่มเปรำะบำงหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
พร้ อ มทั้ ง กำรสร้ ำ งรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและพั ฒ นำทั กษะบุค คลกรในภำครั ฐ ให้ มีค วำมรู้ เท่ ำ ทั น
เทคโนโลยี
๒.๑.๒ ความก้า วหน้า การดาเนิน การตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วยเป้ำหมำยประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๗ เป้ำหมำย และเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เป้ำหมำย โดยผลกำรดำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำได้จำกเป้ำหมำย
ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย สรุปได้ ดังนี้
๑) ความก้ า วหน้า การด าเนิน การตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ตามการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็น รวม ๓๗ เป้าหมาย พบว่ำมีกำรพัฒนำในทิศทำงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๒ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับเสี่ ยง (สีส้ม) มำเป็น
ระดั บ ต่ ำกว่ ำ ค่ ำ เป้ ำ หมำย (สี เ หลื อ ง) และระดั บ บรรลุ ค่ ำ เป้ ำ หมำย (สี เ ขี ย ว) โดยสรุ ป
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ ดังนี้

๓.๒ - ๔
๑.๑) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปี ๒๕๖๕ (สีส้มและ
สีเหลือง) มีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดในปี ๒๕๖๕ แล้ว
(สีแสดงสถานะ สีเขียว) จำนวน ๗ เป้ำหมำย
๑.๒) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปี ๒๕๖๕ ซึ่งคำดว่ำ
จะสำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ค่ำสีส้ มและสีเหลือง)
จานวนรวมทั้งสิ้น ๒๔ เป้าหมาย โดยจำแนกเป็นเป้ำหมำยที่มีสีแสดงสถำนะสีเหลือง
จำนวน ๑๕ เป้ำหมำย และสีส้ม จำนวน ๙ เป้ำหมำย
๑.๓) สถานการณ์ การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (ค่าสีแดง) ที่ แสดงสถานะดังเดิ ม
จำนวน ๖ เป้ำหมำย ได้แ ก่ ประเด็น (๑) ควำมมั่นคง ประเด็น (๓) กำรเกษตร
ประเด็น (๔) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่
ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และ ประเด็น (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๒) ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุเป้าหมาย
ระดั บ แผนแม่บทย่อย รวม ๑๔๐ เป้า หมาย พบว่ำ มีเป้ำหมำยที่บรรลุตำมที่กำหนดไว้
ในปี ๒๕๖๕ (ค่ำสีเขียว) แล้ว จำนวน ๒๗ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๙.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อย
ทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีจำนวน ๑๙ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๓.๖ ของเป้ำหมำย
แผนย่ อ ยทั้ ง หมด) ขณะที่ ๙๓ เป้ ำ หมำย ยั ง คงมี ส ถำนกำรณ์ ก ำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำย
ในระดั บ ที่ ต่ำกว่ ำ ค่ ำ เป้ ำ หมำย ประกอบด้ ว ย เป้ ำ หมำยที่ มี ส ถำนกำรณ์ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำย
เป็นสีเหลือง จำนวน ๕๑ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๓๖.๔๓) และ สีส้ม จำนวน ๔๒ เป้ำหมำย
(ร้ อ ยละ ๓๐) และยั ง คงเป็ น เป้ ำ หมำยที่ ต่ ำกว่ ำ ค่ ำ เป้ ำ หมำยในระดั บ วิ ก ฤตที่ มี สี แ ดง
รวม ๒๐ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม จานวน
เป้า หมายในระดับวิกฤตที่มีสีแ ดงในปี ๒๕๖๓ มีจานวน ๒๐ เป้า หมาย ซึ่งน้อยกว่า
ปี ๒๕๖๒ ที่มีจานวน ๓๑ เป้าหมาย (ร้อยละ ๒๒.๑) และ สีส้ม จานวน ๔๑ เป้าหมาย
(ร้อ ยละ ๒๙.๓) และยัง คงเป็น เป้า หมายที่ต่ากว่า ค่า เป้า หมาย รวม ๔๙ เป้า หมาย
(ร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด)

๓.๒ - ๕
อย่ ำงไรก็ตำม เมื่อพิจ ำรณำเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุ เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระหว่ ำ งปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ พบว่ ำ มี ๗ เป้ า ประเด็ น ของ
แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการดาเนินการในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (๕) กำรท่องเที่ยว
ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
ประเด็น (๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ ประเด็น (๑๕) พลังทำงสังคม ประเด็น (๑๙) กำรบริหำร
จัดกำรน้ำทั้งระบบ และประเด็น (๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิ ภำพภำครัฐ ทั้งนี้
มีเป้ำประเด็นจำนวน ๓ เป้ำประเด็น ได้แก่ ประเด็น (๓) กำรเกษตร ประเด็น (๔) อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต และ ประเด็น (๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
โดยมีรำยละเอียดผลกำรเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ของปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓
ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยตรงใน ๓ ประเด็น มีผลการประเมินที่ต่ากว่า
ค่าเป้าหมายและยังคงต้องเร่งดาเนินการอย่างบูรณการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยงข้องต่อไป
สรุปได้ ดังนี้
๑) ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็น

กำรบริกำร
ประชำชน
และ
ประสิทธิภำพ
ภำครัฐ

เป้าหมายระดับประเด็น

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

บ ริ ก ำ ร ข อ ง รั ฐ มี ๒๐๐๐๐๑
ประสิ ทธิ ภำพและมี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริกำร
ภำครัฐมีกำรดำเนินกำร ๒๐๐๐๐๒
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
ด้ วยกำรน ำนวั ตกรรม
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้

๒๐๐๐๐๑

๒๐๐๐๐๒

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อย
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึน้

๒๐๐๑๐๑

๒๐๐๑๐๑

หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ

๒๐๐๒๐๑

๒๐๐๒๐๑

เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม
สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีสมรรถนะ
และสร้ำงควำมทันสมัยในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะให้กบั
ประชำชน
ภำครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว

๒๐๐๓๐๑

๒๐๐๓๐๑

๒๐๐๓๐๒

๒๐๐๓๐๒

๒๐๐๔๐๑

๒๐๐๔๐๑

บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรทำงำนเพือ่
ประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสำนึกมีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออำชีพ

๒๐๐๕๐๑

๒๐๐๕๐๑

๓.๒ - ๖
๒) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น

กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

ประเทศไทยปลอด
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี ๒๖๕๒
ปี ๒๖๕๓

๒๑๐๐๐๑

๒๑๐๐๐๑

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๒

๒๑๐๑๐๒

กำรดำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

๒๑๐๒๐๑

๒๑๐๒๐๑

๓) ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประเด็น
แผนแม่บทฯ

กฎหมำย
และ
กระบวนกำร
ยุติธรรม

เป้าหมายระดับประเด็น

กฎหมำยเป็น
เครื่องมือให้ทกุ ภำค
ส่วนได้ประโยชน์จำก
กำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

๒๒๐๐๐๑

๒๒๐๐๐๑

๒๒๐๐๐๒

๒๒๐๐๐๒

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ภำครัฐและภำคเอกชนอยูภ่ ำยใต้กรอบ
กฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำง
ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศ
โดยทัว่ ถึง
กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้
กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัตแิ ละเป็นธรรม
ประชำชนมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำ
กฎหมำย
กำรอำนวยควำมยุตธิ รรมมีควำม
โปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค
ทั่วถึง เป็นธรรมและปรำศจำกกำร
เลือกปฏิบัติ

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

๒๒๐๑๐๑

๒๒๐๑๐๑

๒๒๐๑๐๒

๒๒๐๑๐๒

๒๒๐๑๐๓

๒๒๐๑๐๓

๒๒๐๒๐๑

๒๒๐๒๐๑

โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีประเด็นท้ำทำยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่
(๑) กำรบริกำรของภำครัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ โดยมุ่งเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก (๒) กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล (๓) กำรส่งเสริมกลุ่มเป้ำหมำย นักกำรเมือง หน่วยงำนภำครัฐ และประชำชน
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตแก่เยำวชน ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหำกำรทุจริตในแต่ละภำคส่วน
และ (๔) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยให้มีควำมเชื่อมโยงข้อมูล เกิดกำรบูรณำกำร
และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
๒.๑.๓ ประเด็นท้าทาย กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนโครงกำร/กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ยังพบปัญหำ อุปสรรค และประเด็นท้ำทำยหลำยประกำร
ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำนในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ยังคงมีควำมเสี่ยง
ในกำรบรรลุผ ลสั มฤทธิ์และผลลั พธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ช ำติ และแผนแม่บทฯ

๓.๒ - ๗
ตำมที่กำหนด โดยสำมำรถสรุป ประเด็น ท้ำ ทำยที่สำคัญ ในระดับ กำรขับ เคลื่อ นโครงกำร/
กำรดำเนินงำนได้ ดังนี้
๑) การกาหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ซึ่ง เป็น หนึ่ง ในประเด็น ท้า ทายที่สาคัญ ของปี ๒๕๖๒ ยัง คงเป็น ประเด็น
ท้า ทายที่สาคัญต่อเนื่องมายัง ปี ๒๕๖๓ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรประเมินผลของโครงกำร
ในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในมิติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย
๒) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อขั บเคลื่ อนเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทฯ ยั ง เป็ น ประเด็ น ท้ ำ ทำยที่ ส ำคั ญ เนื่ อ งจำก
กระบวนกำรดำเนินงำนร่วมกันยังไม่สำมำรถบูรณำกำรกันอย่ำงแท้จริง ทำให้เกิดควำมซ้ำซ้อน
ของข้ อ มู ล โครงกำร/กำรดำเนิ น งำน
๓) การขั บ เคลื่ อ นโครงการ/การดาเนิ น งานตามแผนการดาเนินงาน เป็นประเด็นท้ำทำย
ที่สำคัญ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน อำทิ
กำรแพร่ ร ะบำดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ท ำให้ กำรด ำเนิ นกำรตำมแผนกำรด ำเนิ นงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหำ/อุปสรรค ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
๔) การดาเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ยั งให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรที่มุ่งเน้นกำรบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงำน มำกกว่ำ
ดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ อย่ำงแท้จริง ส่งผลให้กำรดำเนินงำนในช่วงปี
ที่ผ่ำนมำอำจยังไม่ส ะท้อนกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
๒.๑.๔ การดาเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
๑) บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ย วกับ หลัก การของแผน
๓ ระดั บ รวมถึ งกำรถ่ำยทอดไปสู่ กำรปฏิ บัติ ตำมหลั กควำมสั มพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal
Relationship : XYZ) โดยเฉพำะในส่วนของกำรจัดทำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติ
กำรด้ ำน... และกำรจั ดท ำโครงกำร/กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ที่จะสำมำรถส่ งผลต่ อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่จะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนเชิงวิชำกำรทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงสถิติ งำนศึกษำวิจัย
๒) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ
๓) การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรดำเนิ น กำร
ในทุ ก ระดั บ อย่ ำ งแท้ จ ริ ง
๔) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับกระบวนการจัดทาข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดทาโครงการ/
การดาเนินงานและการจัดทานโยบาย โดยเฉพำะงำนวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติจะต้องสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม
๕) หน่วยงานของรัฐจะต้องนาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เป็นกรอบในกำรจัดทำโครงกำร/กำรดำเนินงำน

๓.๒ - ๘
ให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำประเทศตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมต่อไป
๒.๒ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๒.๒.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓ กำรดำเนินกำร
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้ำน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง
สรุปผลกำรประเมินในปี ๒๕๖๓ ตำม ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) สีเขียว เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแล้ว จำนวน ๑๖ เรื่อง
(๒) สีเหลือง เรื่ องและประเด็นปฏิ รูปที่ มีค่ำสถำนะอยู่ในระดั บ
ใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๗๘ เรื่อง
(๓) สีส้ม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะยังคงมีควำมเสี่ยง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๖๕ เรื่อง
(๔) สีแดง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะอยู่ในขั้นวิกฤตในกำร
บรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๑๔ เรื่อง

ซึ่งสำมำรถสรุปภาพรวมค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ เทียบกับปี ๒๕๖๒ พบว่ำ
มีแ นวโน้มที่ดี ขึ้น โดยปี ๒๕๖๓ มี ร ะดับสีเ ขียว จำนวน ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือ
ร้อยละ ๙.๒๕ ซึง่ เพิ่มขึ้นจำนวน ๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๑๐ เรื่อง
และประเด็น ปฏิรู ป ระดั บสี เหลือง จ ำนวน ๗๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๔๕.๐๙
เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๖๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ระดับสีส้ม จำนวน ๖๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๓๗.๕๗ ลดลงจำนวน ๑๒ เรื่อง
และประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๗๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูป และระดับสีแดง
จำนวน ๑๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๘.๐๙ ลดลงจำนวน ๑๒ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๒๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป อย่ำงไรก็ตำม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ จานวน ๗ เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จากแผนการปฏิรูปประเทศ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น
(๐๒๐๔) กำลัง คนภำครัฐ มี ข นำดที่เ หมำะสมและสมรรถนะสูง ด้า นกฎหมาย ในประเด็ น
(๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และด้านเศรษฐกิจ ๕ เรื่อง
ได้แก่ (๐๕๑๘) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓) ขจัดอุปสรรค
ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยคน (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (๐๕๔๘) ระบบภำษีและ (๐๕๕๔)
กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SME
ซึ่งควรเน้นให้ควำมสำคัญในประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่ส่งผลให้ค่ำสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย
ลดลง เพื่อนำไปปรับกระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำรหรือเป้ำหมำยที่คำดหวังจะบรรลุตำมแผนกำร

๓.๒ - ๙
ปฏิ รู ป ประเทศให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ต ำมเป้ ำ ประสงค์ ของกำรปฏิ รู ป ประเทศ ทั้ ง นี้
มีรำยละเอียดสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๒ ด้ำน ดังต่อไปนี้
๑) ด้านการเมือง ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยทั้ง ๕ เรื่อง มีสถำนะ
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๒๐๔) กำลังคนภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องจำกมีระดับสถำนะ
กำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๓) ด้านกฎหมาย ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริม
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน
๕ เรื่อ ง ได้แ ก่ (๐๓๐๒) ยกเลิก หรือ ปรับ ปรุง กฎหมำยที่ล้ำ สมัย และเป็น อุป สรรคต่อ
กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน (๐๓๐๓) มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อขจัด
ควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม (๐๓๐๔) มีกลไกให้มีกำรตรำกฎหมำย
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (๐๓๐๕) พัฒนำกระบวนกำรจัดทำและ
ตรวจพิ จ ำรณำร่ ำ งกฎหมำยให้ ร วดเร็ ว รอบคอบ และสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นเวลำ ในกำร

ตรำกฎหมำยตำมรั ฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย และ (๐๓๐๖) มีกลไกให้ ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แก่ประชำชน ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๐๔๐๕)
กำรพั ฒ นำกลไกกำรบั ง คั บ กำรตำมกฎหมำยอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ

๓.๒ - ๑๐
และ (๐๔๑๐) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๕) ด้านเศรษฐกิจ ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ที่มีส ถำนะกำรบรรลุ เป้ำหมำยลดลง จำนวน ๕ เรื่อง อำทิ (๐๕๑๘) Regional
Integration Committee : คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓)
ขจั ดอุป สรรคด้ำนกำรเคลื่ อนย้ำยคน และ (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สิ นทำงปัญญำ
ในขณะที่เรื่องและประเด็นอื่นมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยสูงขึ้น จำนวน ๑๔ เรื่อง อำทิ
(๐๕๑๑) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ - อุดมศึกษำ (สนับสนุน) และ (๐๕๔๒) กำรจัดตั้งสำนักงำน
บูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเหลื่อมล้ำ นอกจำกนี้ เป็นเรื่องและประเด็นอื่น
ที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๓๖ เรื่อง
โดยมีเรื่ องและประเด็นปฏิรูปที่มีส ถำนะเข้ำใกล้ ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๖ เรื่อง อำทิ
(๐๖๐๒) กำรบริ หำรแผนโครงกำรที่ ส ำคั ญตำมแผนยุ ทธศำสตร์ กำรบริ หำรทรั พยำกรน้ ำ
(๐๖๐๘) กำรปรับ สมดุล โครงสร้ำงองค์ก รในกำรรักษำผลประโยชน์ข องชำติท ำงทะเล
และ (๐๖๑๒) กำรบริ ห ำรจัดกำรกำรประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒

๗) ด้านสาธารณสุข ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๐๗๐๒) ระบบเทคโนโลยี
และสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ (๐๗๐๕) กำรแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
(๐๗๐๖) ระบบกำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น (๐๗๐๗) กำรสร้ ำ งเสริ มสุ ข ภำพและกำรป้ องกั นโรค
และ (๐๗๐๘) ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำ
ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๓.๒ - ๑๑
๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง
โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๐๘๐๒) แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ (๐๘๐๓) กำรปฏิรูปโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๐๘๐๕) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยไซเบอร์/ กิจกำรอวกำศ และระบบเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและ
โทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ และ (๐๘๐๖) และกำรปฏิรูป
ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรภำครั ฐ ในขณะที่ เ รื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป อื่ น
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๙) ด้านสังคม ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่มีสถำนะเข้ ำใกล้ ค่ ำเป้ำหมำยดี ขึ้น จ ำนวน ๑ เรื่ อง ได้ แก่ (๐๙๐๓) กำรจัดกำรข้อมูลและ
องค์ควำมรู้ด้ำนสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑๐) ด้านพลังงาน ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๗ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยแล้วเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑๐๐๓) ปฏิรูป
กำรสร้ ำ งธรรมำภิ บ ำลในทุ ก ภำคส่ ว น (๑๐๑๐) แนวทำงส่ ง เสริ ม และขจั ด อุ ป สรรค
ในกำรนำขยะมูล ฝอยไปเป็น เชื้อ เพลิง เพื่อ ผลิต ไฟฟ้ำ (๑๐๑๔) กำรใช้ข้อ บัญ ญัติเ กณฑ์
มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (๑๐๑๕) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และ (๑๐๑๖) กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย ในขณะที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เรื่อง
คือ (๑๑๐๑) ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง นอกจำกนี้เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่มีสถำนะเข้ำใกล้เป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ดังนี้

๓.๒ - ๑๒
๑๒) ด้านการศึกษา ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๗ เรื่อง โดยทั้ง ๗ เรื่อง มีสถำนะ
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ การจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศ ๑๒ ด้ ำ น
มีกฎหมำยที่ต้องจัดทำและปรับปรุง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๙ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่จัดทำ
และปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ ฉบับ
๒.๒.๒ ประเด็นท้าทาย หน่วยงำนภำครัฐได้ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้ำน พร้อมกับได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยได้ระบุปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยในกำรดำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กำรขับเคลื่อน
กำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม
โดยประเด็ น ปั ญหำที่ พบส่ วนใหญ่ ได้ แก่ (๑) การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กั บหน่ วยงาน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ ท รำบถึ ง เจตนำรมณ์ สำระสำคั ญ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกิ จ กรรมตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
แผนกำรปฏิรู ป ประเทศ (๒) ความชัด เจนของเป้ า หมายและตั ว ชี้วั ดของแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ ท ำให้ เ ห็ น ถึ ง เป้ ำ หมำยที่ เ ป็ น รู ป ธรรมเดี ย วกั น และสำมำรถประเมิ น และวั ด ผล
ควำมสำเร็จได้อย่ำงแท้จริง (๓) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซ้าซ้อนกับภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน ทำให้กำรปฏิรูปประเทศไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนได้อย่ำงแท้จริง
(๔) การบูร ณาการระหว่า งหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงและส่ง ผลต่อ
กำรดำเนิน งำนที่เ กี่ย วเนื่อ งกัน ซึ่ง ได้นำประเด็น ปัญ หำและอุป สรรคดัง กล่ำ วมำประกอบ
กำรกำหนดแนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเน้นเฉพำะกิจกรรม
ปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย สำคั ญ (Big Rock) และ
ให้ควำมสำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวในทำงปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่กำหนดไว้ต่อไป
๒.๒.๓ การดาเนินการในระยะต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ รู ป ประเทศบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ ต ำมเป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำ
ของกฎหมำยซึ่งกำหนดเวลำสิ้นสุดไว้ในปี ๒๕๖๕ จึงมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำหรับเรื่อง
และประเด็น ปฏิรูปอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและไม่ได้นำมำกำหนด
เป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินกำรในลักษณะของภำรกิจปกติของ
หน่ว ยงำนคู่ข นำนกัน ไป โดยกำรขับ เคลื่อ นกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock มีแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) เป็นกรอบแนวทำงนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสั มฤทธิ์ และมีแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ ำหมำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดย สศช. จะได้พัฒ นำระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) เพื่อรองรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนิน โครงกำร/

๓.๒ - ๑๓
กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำ
และควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock รวมทั้งใช้เร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
น ำไปสู่ กำรประมวลผลข้อ มู ล เพื่ อจั ดท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรดำเนิน กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป
ประเทศประจำปีต่อไป
ทั้งนี้ สศช. จะดำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูป
ประเทศ ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ต่อไป
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระ ๓.๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
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เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒
QR Code รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

QR Code
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๑. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓

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

๒. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

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

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๓ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการ
ขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.)

๓.๓ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
๑. ความเป็นมา
๑.๑ นายกรั ฐมนตรี มี ค ำสั่ งส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๓๐ ตุล ำคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ ง
ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่ อมลา และ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่ำงบูรณำกำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
๑.๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับทรำบ
กำรจัดตั้ง ศจพ. โดยประธำนกรรมกำรสั่งกำรให้ สศช. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำ รวมทั้งกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เพื่อดำเนินกำรตำมที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้มี
ควำมเห็ น ว่ ำ ปั ญ หำควำมยำกจนแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะและควำมจ ำเพำะของปั ญ หำที่ แ ตกต่ ำ งกั น ไป
ซึ่งจำเป็นจะต้องมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงตรงจุด ดังนั้น ระบบการพัฒนาคนแบบชีเป้า (Thai People and Analytics Platform :
TPMAP) ที่สามารถระบุสภาพปัญหาและความต้องการ จาแนกได้ตามพืนที่และตัวบุคคล จะเป็นเครื่ องมือ
เชิงนโยบายที่สาคัญที่จะทาให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ วัน ที่ ๒๒ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ช ำติในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติ
รับทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำง
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
๒. การดาเนินการในระยะต่อไป
นำยกรัฐมนตรี ได้มีบัญชำมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำนกรรมกำร
ขจั ด ควำมยำกจนและพั ฒ นำคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ ำ งยั่ ง ยื น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (คจพ.)
ซึ่งรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชำให้จัดกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙
มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีกลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของ ศจพ. สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ กลไกการด าเนิน การขจัด ความยากจนและพัฒ นาคนทุก ช่ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้พิจำรณำสถำนกำรณ์และบริบทกำรพัฒนำประเทศที่มีปัญหำ
ควำมยำกจนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหำควำมเหลื่อมล้ำที่มีควำมหลำกหลำยและควำมทับซ้อนกับปัญหำ
ในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะมิติของกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่มีภูมิสังคมแตกต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ สามารถเข้าถึงทุกระดับของพืนที่ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้อยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนบนพืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเสนอ
ให้มกี ลไกกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่ใน ๓ ระดับ ดังนี้

๓.๓ - ๒

๒.๑.๑

กลไกระดับอานวยการ โดยจัดตังศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ
ศจพ.กทม.) มีหน้ำที่ในกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำรของ ศจพ. เพื่อมอบหมำย
ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล้ ำ และกำรพั ฒนำคนทุ กช่ วงวั ย รวมทั้ งติ ดตำม ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร และรำยงำนให้ ศจพ. ทรำบ

๒.๑.๒

กลไกระดั บอานวยการปฏิบัติการ โดยจัดตังศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร
(ศจพ.อ. และศจพ.ข.) มีหน้ำที่ ในกำรนำนโยบำยไปสู่ กำรปฏิ บัติและดำเนิ นกำรจั ดทำแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล้ ำ และกำรพัฒ นำคนทุกช่วงวัย ในระดับพื้นที่
รวมทั้งบูรณำกำรกำรดำเนินกำรกับหน่วยงำน และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่ และรำยงำนให้กลไกในระดับอำนวยกำรทรำบ

๒.๑.๓

กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตังศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.)
มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวทำงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และดำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่สำมำรถ
ดำเนินกำรเองได้ รวมทั้งบูรณำกำรกำรดำเนินกำรกับหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่ และ
รำยงำนให้กลไกในระดับอำนวยกำรปฏิบัติกำรทรำบ

ทั้งนี้ กลไกขจั ดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรดำเนินกำรกำรขจัดควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เนื่องจำกระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักที่สาคัญของประเทศ
ในปัจจุบันที่ครอบคลุมประชากรที่ได้มีการตรวจสอบสถานะจากกระทรวงมหาดไทยกว่า ๖๐ ล้านคน โดยเป็น
ข้อมูลประชากรที่สามารถระบุกลุ่ มเป้ าหมาย/พืนที่ ที่ต้องการได้รั บการช่วยเหลื อและพัฒนาได้ถึงระดั บ
ครัวเรือนและรายบุคคล ครอบคลุมจานวนประชากรมากกว่า ๓๖.๘ ล้านคนทั่วประเทศ

๓.๓ - ๓
๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำที่ผ่ำนมำ เป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ ยังมีข้อจำกัดในกำรบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐในประเด็นกำรแก้ไขและกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกับภำคีกำรพัฒนำอื่น ๆ
ส่ งผลให้ กำรแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล้ ำไม่ เกิ ดผลอย่ ำงเป็ นรู ปธรรมและยั่ งยื น ดั งนั้ น
แนวทำงกำรดำเนิ นกำรเพื่ อขั บเคลื่ อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวั ยอย่ำงยั่ งยื น
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP จึงเป็นกำรดำเนินกำรบนหลักกำรวงจรนโยบำย
(policy cycle) ประกอบด้วย
๒.๒.๑

กำรกำหนดประเด็นนโยบำย (policy advocacy) กำรใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือประกอบ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒ นำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน โดยดำเนินกำร
อย่ำงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based)

๒.๒.๒

กำรกำหนดนโยบำย (policy formulation) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพื่อศึกษำและ
วิเครำะห์ประเด็นกำรพัฒนำและช่องว่ำงของกำรพัฒนำ

๒.๒.๓

กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง (policy decision) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพื่อพิจำรณำ
ควำมจ ำเป็ น เร่ ง ด่ว นและมุ่งเป้ำไปยัง เป้ำ หมำยของกำรแก้ ไขปั ญหำและประเด็น กำรพัฒ นำ
ให้สอดคล้องกับทรัพยำกรข้อจำกัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ของกำรพัฒนำ

๒.๒.๔

กำรดำเนินกำร (policy implementation) ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง/มำตรกำร/โครงกำร/
กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับแนวนโยบำย และกำรบันทึกข้อข้อมูล
กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ กลับเข้ำในระบบ TPMAP

๒.๒.๕

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (policy monitoring and evaluation) ติดตำม ประมวลผล
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำจำกระบบ TPMAP เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

ทั้งนี้ กำรพัฒนำประเทศบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น จะทำให้ประเทศมีกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน
ภำยใต้หลัก ๓ ขั้นกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรอยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability)
โดยมี ๔ แนวทาง ดังนี้

๓.๓ - ๔


เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพืนที่ในประเทศ
- หน่ วยงำนของรั ฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรจัดส่ งข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน
๑๓ หลั ก ให้ สศช. และ NECTEC เพื่ อน ำไปเชื่ อมโยงกั บระบบ TPMAP เติ มเต็ มฐำนข้ อมู ล
ให้ มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และครอบคลุมประชำกรในทุกพื้นที่ ช่วงวัยและประเด็นกำรพัฒนำ
ในทุ กมิ ติ น ำไปสู่ กำรก ำหนดนโยบำยแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจนและกำรพั ฒนำคนทุ กช่ วงวั ย
ได้อย่ำงยั่งยืน และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น



ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยใช้ระบบ TPMAP
- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ นำข้อมูลในระบบ TPMAP ไปใช้กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
รำยบุคคล/ครัวเรือน เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญที่ต้องเร่งลงพื้นที่ (กำรเคำะประตูบ้ำน - Knock Knock)
ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน อำทิ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับควำมเดือดร้อน
หรือผลกระทบในมิตปิ ัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมช่วยเหลือ อย่ำงทันท่วงทีและ
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้
- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ในระบบ TPMAP
เพื่อบรรเทำภำวะรั่วไหล (inclusion error) และนำเข้ำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประชำกร
ทั้งประเทศ เพื่อบรรเทำภำวะตกหล่น (exclusion error)



ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP
- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ นำข้อมูลของระบบ TPMAP ในระดับประเทศ จังหวัด
อ ำเภอ และท้ องถิ่ น มำประมวลและวิ เครำะห์ เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบกำรจั ดท ำข้ อเสนอ
เชิงนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ย
ให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม



ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP
- ศจพ. ในทุ กระดั บ และภำคี กำรพั ฒนำ รำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำรแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP เพื่อให้ ศจพ. ใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่
- ศจพ. ในแต่ ล ะระดั บ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องกำรดำเนิน กำร รวมทั้ง วิ เครำะห์ ปั ญหำและ
อุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย นำไปสู่กำรจัดทำแผน/
กำรด ำเนิ น กำร/โครงกำร ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยและประเด็ น กำรพั ฒ นำมำกขึ้ น
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศให้อยู่ดีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป
- ศจพ. ประเมินผลจำกระบบ TPMAP เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง
มำตรกำร มอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

๓.๓ - ๕
ซึ่งที่ผ่ำนมำ สศช. ได้ดำเนินกำรจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP และ TPMAP
Logbook ให้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุ ขจั งหวัด เจ้ ำหน้ ำที่พัฒนำสั งคมจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจั งหวัด เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่จังหวัด และนำยอำเภอ) สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรแก้ไข
และติดตำมปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือนในพื้นที่
ดังนั้น เพื่อให้เกิดเอกภำพและควำมยั่งยืนในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับ อำทิ กำรให้ควำมช่วยเหลือ/กำรพัฒนำ
ต่อบุคคลและครัวเรือนที่มีปัญหำ กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรเพิ่มเติมข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน จะต้องดำเนินกำรผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อให้ระบบ TPMAP
เป็นแพลตฟอร์มกลำงที่มีกำรบูรณำกำรข้อมูล ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำในทุกระดับ
และประเด็นกำรพัฒนำที่สำคัญ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒ นำคนทุกช่ว งวัยอย่ำงยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ช ำติได้มีมติ
รับทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำง
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ
๔.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

๔.๑ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อหารือ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้หมำยรวมถึงหน่วยงำนที่เป็นของรัฐ
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่ำจะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญั ติ ฝ่ำยตุลำกำร หรือเป็น
องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยกำร ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑.๒ กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติใ นส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น เป็นกำรดำเนินกำรตำม ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเจตนำรมณ์
เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงแผนระดับชำติและแผนในระดับพื้นที่ โดยกำหนดให้จัดทา
แผนพั ฒ นาภาคขึ้ น เป็ น กรอบทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำภำคและเป็ น เครื่ อ งมื อ บู ร ณำกำรแผนของ
ส่ ว นรำชกำร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่
ผ่ำนแผนพัฒนาจั งหวัด /กลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งสำมแผนมีระยะเวลำกำรดำเนินงำน ๕ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับห้ วงระยะเวลำกำรพัฒ นำของแผนแม่บทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ช ำติและแผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่ อ เป็ น แผนที่ แ ปลงสู่ ก ำรปฏิ บั ติ โดยกำรระบุ โ ครงกำรต่ ำ ง ๆ ที่ จ ะด ำเนิ น กำรในแต่ ล ะ
ปีงบประมำณ
๑.๓ ปัจจุบันกลไกการจัดทาและขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่เป็นการดาเนินการผ่านคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่ได้รับกำรจัดตั้งโดยระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีฯ
โดยมีหน้ำที่และอำนำจหลักในกำรกำหนดกรอบนโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนภำค
กลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวัด แบบบู ร ณำกำร เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบริ ห ำรงำน แก้ ไ ขปั ญ หำและพั ฒนำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
บูรณำกำรแผนของส่วนรำชกำรและแผนพัฒนำระดับพื้นที่ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็น
ผู้ประสำนเพื่อบูรณำกำรกำรดำเนินงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกำรดำเนินงำนของ
ส่วนรำชกำร (function) และควำมต้องกำรและศักยภำพของพื้ นที่ (area) บนพื้นฐำนแนวคิด
ของกำรเชื่อมโยงภำรกิจและพื้นที่ (Function-Area Approach)
๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
๒.๑ แผนพัฒ นำในระดับ พื้น ที่ มีแผนพัฒนำภำคเป็นแผนลำดับแรก เพื่อ เชื่อมโยงไปสู่ ระดับต่ำง ๆ
ในพื้ น ที่ ผ่ ำ นแผนพั ฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นำจั ง หวั ด ซึ่ ง จะต้ อ งแปลงไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
ผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด โดยแผนพัฒนำในระดับพื้นที่
จัดว่ำเป็ น แผนระดับ ที่ ๓ ในส่ว นของแผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่
๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ และ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
จึงถือว่าเป็นแผนที่มีความสาคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อ ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ

๔.๑ - ๒

ที่ ๒ ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกำรแปลง
ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ไ ปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เ ป็ น กำรด ำเนิ น กำรบนหลั ก กำรควำมสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล
(Causal Relationship : XYZ) ดังนั้น แผนกำรพัฒนำในระดับพื้นที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้ การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรให้เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมยังคงมี ประเด็นควำมท้ำทำย
เนื่ องจำกการขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่ มี ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายและ
มีภารกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริบทกำรพัฒนำแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำร ศักยภำพ และทรัพยำกรของพื้นที่ กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน จึงเป็นปัจจัย
แห่ งควำมสำเร็ จ ที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติไ ปสู่การปฏิบัติ โดยทุกภำคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำคเอกชน ภำคประชำสั งคมควรต้อ งด ำเนิน กำรร่ ว มกัน บนหลั กของกำร “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
ร่วมนาไปปฏิบัติ”
๒.๒ การจัด ทาโครงการ/การด าเนิน งานในระดับ พื้น ที่ อำจยัง ไม่ส ำมำรถสะท้อ นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่ กำรปฏิบัติ
ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะ
กำรจัดทำโครงกำร/กำรดำเนินงำน ในระดับพื้นที่ ตำมหลักกำรของกำรจัดทำโครงกำรตำมห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓
๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนในระดับพื้นที่ ปัจจุบันหน่วยงำนในพื้นที่มีกำร
ใช้ ง ำนระบบติ ด ตำมและประเมิ น ผลแห่ ง ชำติ (eMENSCR) ซึ่ ง เป็ น ระบบสำรสนเทศหลั ก
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับติดตำมกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำระบบ eMENSCR จะมีกำรรองรับกำรนำเข้ำและแสดงผลโครงกำร
ตำมพื้นทีแ่ ล้ว แต่อำจยังไม่สำมำรถใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับพื้นที่
ได้อย่ำงครอบคลุม ซึ่งอำจไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรถ่ำยระดับยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรดำเนินงำน
ในระดับพื้นที่ได้อย่ำงชัดเจน หรือแสดงให้เห็นว่ำกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงไร
๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของทุกภำคส่วนเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
สร้ ำงกลไกกำรทำงำนร่ วมกัน ของทั้งรำชกำรบริหำรส่ ว นกลำง รำชกำรบริห ำรส่ วนภูมิภ ำค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ให้เกิดกำรพัฒนำที่มีควำมสอดคล้องกับศักยภำพตำม
บริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน นำไปสู่กำรดำเนินโครงกำรที่มีประสิทธิภำพร่วมกัน เกิดกำร
ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตำมเป้ ำ หมำยของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
และสอดคล้ องกับหลักกำรถ่ำยระดับ เป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒ นำของยุทธศำสตร์ช ำติ บนหลั ก
ของกำร “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาไปปฏิบัติ ” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของของกำรพัฒนำ
แบบองค์รวมที่จะครอบคลุมในมิติ โดยมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพื้นที่ ๓ แนวทำง ดังนี้
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๓.๑ แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร ดังนี้
๓.๑.๑ ศึกษาทาความเข้าใจ เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะเป้ำหมำย
และค่ ำ เป้ ำ หมำยของแผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เพื่ อ ให้ เ ข้ ำใจและตระหนั ก
ถึ งทิ ศทำงกำรพั ฒนำประเทศตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ที่ ต้ อ งกำรบรรลุ ใ นแต่ ล ะห้ ว ง ๕ ปี
ของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในกำรวิเครำะห์หำบทบำท
และจุ ดเน้ น กำรพั ฒ นำของแต่ ล ะพื้ นที่ ในกำรร่ ว มขั บเคลื่ อนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ให้ บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
๓.๑.๒ วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่างการพัฒนาของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลประกอบ
กำรวิเครำะห์และพิจำรณำจำกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1)
๓.๑.๓ การจัดทาแผนในระดับพื้นที่ต้องมีการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ)

๑) ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กำหนด รวมทั้งยึดหลักกำร
จัดทำแผนตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒
และ ๑๕ ธั นวำคม ๒๕๖๓ ซึ่ งแผนในระดั บพื้ นที่ จัดเป็ นแผนระดับที่ ๓ ในส่ วนของ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว จึงต้องมีลักษณะเป็นแผน
ในเชิงปฏิบัติ (action plan) และมีองค์ประกอบ/หลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดทำแผนระดับ ๓ ตำมที่ สศช. กำหนด (รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบวำระที่ ๔.๑)
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๒) ถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา
 แผนพัฒนาภาค
- พิจารณาเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้ง
วิ เครำะห์ ศั กยภำพ ควำมต้ อ งกำร และทรั พยำกรของภำคเพื่ อประมวลหำ
เป้ำหมำยที่ภำคสำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
(Y๑) โดยเฉพาะทีภ่ ำคมีส่วนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัย เฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand) ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ภำค
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะที่ภำค
มีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่ภำคมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้องสำมำรถ
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้มำกน้อยเพียงใด
 ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมสำคัญขององค์ประกอบและปัจจัยในกำรมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
- กำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค  เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคที่มีกำรถ่ำยระดับ
มำจำกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑)
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- พิจารณาเป้าหมายแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร
และทรัพยำกรของกลุ่มจังหวัดเพื่อประมวลหำเป้ำหมำยที่ กลุ่มจังหวัดสำมำรถ
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคโดยเฉพาะที่กลุ่ม
จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
- พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบและปั จ จั ย เฉพาะของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของเป้ ำ หมำย
แผนพัฒนำภำคที่กลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีก่ ลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่กลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคได้มำก
น้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมสำคัญขององค์ประกอบและปัจจัย
ในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
- กำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ที่มีกำรถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค
 แผนพัฒนาจังหวัด
- พิจารณาเป้า หมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งวิเครำะห์ ศักยภำพ
ควำมต้ องกำร และทรั พยำกรของจั งหวั ดเพื่ อประมวลหำเป้ ำหมำยที่ จั งหวั ด
สำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ที่จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
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- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัย โดยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่า ของเป้ำหมำย
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีจ่ ังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
- วิเครำะห์ ว่ำองค์ประกอบและปั จจัยที่จังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้ อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนพัฒ นำกลุ่มจังหวัด
ได้มำกน้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมสำคัญขององค์ประกอบ
และปัจจัยในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
- กำหนดเป้ ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัดที่มีกำร
ถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
๓) กาหนดและมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแต่ละเป้ำหมำยของแผนต่ำง ๆ ในระดับ
พื้นที่ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (จ.๓)
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดเป็นผู้ประสำนเพื่อบูรณำกำรกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยต่ำง ๆ
ตำมพระรำชกฤษฎี กำวำด้ วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณำกำร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๒ การจั ดทาโครงการและการดาเนินงาน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวั น ที่ ๒๙ กั นยำยน ๒๕๖๓ ที่ ให้ ยึ ดแนวทำงกำรด ำเนิ นกำรตำมมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติโดยมี
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร ๔ ขั้นตอน ที่มุ่งเน้นกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันและกำรจัดทำ
โครงกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งยึดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรจัดทำโครงกำร
ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กำหนด ซึ่งมีแนวทำง ดังนี้
๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน ทุกส่วนรำชกำรในพื้นทีร่ ่วมกันดำเนินกำร ดังนี้
๑) หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทบทวนควำมเหมำะสมและควำมครอบคลุ มของเป้ ำ หมำย
ในแผนระดับพื้นที่ ที่หน่วยงำนมีภำรกิจในกำรร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย
๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพ ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงำนที่มีส่วนขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผน ให้มีควำมครบถ้วน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน
๓) หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ องร่ ว มกั น วิ เครำะห์ แ ละพิ จ ำรณำหำช่ อ งว่ ำงกำรพั ฒ นำต่ ำง ๆ
(Gap Analysis) รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นของกำรทบทวนห่วงโซ่
คุ ณค่ ำ ของเป้ ำหมำยในแผนระดั บพื้ นที่ เพื่ อน ำไปใช้ เป็ นข้ อมู ล ประกอบกำรจั ดท ำ
โครงกำร/กำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และเป็นปัจจุบัน
๓.๒.๒ กำรจัดทำโครงกำร/กำรดำเนินงำน เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยตำมแผน
๑) หน่ วยงำนเจ้ ำภำพและหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง ร่ ว มกั นวิ เครำะห์ และจั ดท ำโครงกำร
ที่สำมำรถส่ งผลต่ อกำรบรรลุ เป้ำหมำยที่ก ำหนด ตำมหลั กกำรควำมสั มพันธ์ เชิงเหตุ
และผล (XYZ) โดยใช้ข้อมูลจำกห่ วงโซ่คุณค่ำ ข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย
ประกอบกำรดำเนินกำร
๒) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรนำโครงกำรเข้ำในระบบระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR) ตำมรูปแบบที่ สศช. ได้กำหนดตำมระเบียบระเบียบ ว่ำด้วยกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑ - ๖

๓.๒.๓ กำรจัดลำดับควำมสำคั ญและควำมเร่งด่วนของโครงกำร โดยพิจำรณำจำก ผลกระทบที่มี
ต่อเป้าหมาย และ ระยะห่างจากเป้าหมาย ของแผนในระดับพื้นที่
๓.๒.๔ กำรจัด ทำแผนปฏิบ ัติร ำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี ของรำชกำรบริห ำรส่ว นกลำง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวั ด ตำมพระรำชกฤษฎี กำวำด้ ว ยกำรบริ หำรงำนจั งหวั ดและกลุ มจั งหวั ด
แบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
๑) รำชกำรบริหำรส่วนกลำงจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี เพื่อเป็นแผน
ระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนร่วมคิดร่วมทำโดยทุกภำคส่วนในพื้นที่
๓) ส ำนั กงบประมำณ ใช้ ข้ อมู ลแผนปฏิ บั ติ รำชกำรรำยปี แผนปฏิบั ติ รำชกำรประจ ำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบกำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องและเหมำะสม
ต่อไป
๓.๓ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล การด าเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ แ ละแผนอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
๓.๓.๑ หน่ วยงำนของรั ฐ ในระดั บพื้ นที่ ด ำเนิ นกำรตำมระเบี ยบ ว่ำด้ วยกำรติ ดตำม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผล กำรด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ และแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรนำเข้ำโครงกำรและแผนระดับพื้นที่ในระบบ eMENSCR โดยทุกหน่วยงำน
ต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่สำมำรถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนระดับต่ำง ๆ
๓.๓.๒ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำและประเมินแผนของพื้นที่ในทุกระดับต้องใช้ระบบ eMENSCR
เป็นเครื่องมือหลักในกำรติดตำมแผนของพื้นที่ในทุกระดับ
๓.๓.๓ สศช. พัฒนำระบบ eMENSCR เพื่อรองรับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้เริ่มใช้งำนได้ตำม
แนวทำงที่ เ สนอ ในปี ง บประมำณ ๒๕๖๖ เพื่ อ ให้ มี ก ำรติ ด ตำมประเมิ น ผลอย่ ำ ง
เป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลที่มีกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐได้อย่ำงครอบคลุม สำมำรถ
พัฒนำตำมศักยภำพหรือแก้ไขปัญหำในพื้นที่ได้อย่ำงสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้ำหมำย
ของแผนได้อย่ำงแท้จริง
๓.๓.๔ หน่วยงำนของรัฐในระดับพื้นที่ ใช้ข้อมูลจำกระบบ eMENSCR ในกำรพิจำรณำจัดทำ
โครงกำร/กำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรวงจรนโยบำยสำธำรณะ (Policy Cycle)
๔. ข้อเสนอเพื่อหารือ
ควำมเห็ น ของกรรมกำรต่ อกำรขั บ เคลื่ อนยุ ทธศำสตร์ ชำติ ในระดั บพื้ นที่ ส อดคล้ องกั บ เป้ ำหมำยและ
แนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑
QR Code
แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผน
ระดับที่ ๓ ในส่วนของ แผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรี

QR Code
แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓
และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ
๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้ า น กา ร ปรั บ สมดุ ล แล ะ พั ฒ น าร ะ บ บ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๒ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อหารือ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บขอบเขต อ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบั ญญั ติ การจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ ในการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย และ มาตรา ๑๗ ให้
คณะกรรมการจั ดทายุ ทธศาสตร์ช าติมี อานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
๑.๒ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไ ปสู่การปฏิบัติ ดาเนิน การผ่านแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๒๓ ประเด็น โดยทั้ง ๒๓
ประเด็น เป็ นการกาหนดประเด็นการพัฒนาในลั กษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting Issue) และจะไม่มีความซ้าซ้อนของประเด็น
การพัฒนาระหว่างแผนแม่บทฯ แต่ละประเด็น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน ทั้งนี้ มีแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยตรง ๓ ประเด็น
ประกอบด้วย ประเด็นประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็น
ที่ (๒๑) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และประเด็ น ที่ (๒๒) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
๑.๓ ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ พบว่า
๑.๓.๑ การประเมิ น ผลสถานการณ์ ก ารบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาตามเป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครั ฐ พบว่า
ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะ
คงที่ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ กระบวนงานให้ มุ่ ง ผ ลสั ม ฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมในระยะต่ อไป รวมทั้ง การพัฒ นาภาครัฐ ให้ มี ความโปร่งใส
ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ประชาชน และ
การปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิตอลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกและ
รวดเร็วสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยต้องคานึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงของ
ประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรื อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสร้ างรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาทักษะบุคลากรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
๑.๓.๒ การประเมิ น ผลสถานการณ์ การบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ การพั ฒนาตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยตรงใน ๓ ประเด็น มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒
อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินยังอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้

๔.๒ - ๒

๑) ประเด็นประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็น

การบริการ
ประชาชน
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

เป้าหมายระดับประเด็น

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

บ ริ ก า ร ข อ ง รั ฐ มี ๒๐๐๐๐๑
ประสิ ทธิ ภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการดาเนินการ ๒๐๐๐๐๒
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ด้ วยการน านวั ตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

๒๐๐๐๐๑

๒๐๐๐๐๒

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อย
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึน้

๒๐๐๑๐๑

๒๐๐๑๐๑

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กบั
ประชาชน
ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

๒๐๐๒๐๑

๒๐๐๒๐๑

๒๐๐๓๐๑

๒๐๐๓๐๑

๒๐๐๓๐๒

๒๐๐๓๐๒

๒๐๐๔๐๑

๒๐๐๔๐๑

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ่
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ

๒๐๐๕๐๑

๒๐๐๕๐๑

๒) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น

การต่อต้าน
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี ๒๖๕๒
ปี ๒๖๕๓

๒๑๐๐๐๑

๒๑๐๐๐๑

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๒

๒๑๐๑๐๒

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

๒๑๐๒๐๑

๒๑๐๒๐๑

๓) ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประเด็น
เป้าหมายระดับประเด็น
แผนแม่บทฯ

กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม

กฎหมายเป็นเครือ่ งมือ
ให้ทกุ ภาคส่วนได้
ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม
และ
เป็นธรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

๒๒๐๐๐๑

๒๒๐๐๐๑

๒๒๐๐๐๒

๒๒๐๐๐๒

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย
ปี ๒๖๕๒

ปี ๒๖๕๓

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มงุ่ ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทัว่ ถึง
การปฏิบัตติ ามและการบังคับใช้กฎหมายมี
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ ถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม

๒๒๐๑๐๑

๒๒๐๑๐๑

๒๒๐๑๐๒

๒๒๐๑๐๒

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนากฎหมาย

๒๒๐๑๐๓

๒๒๐๑๐๓

การอานวยความยุติธรรมมีความ
โปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

๒๒๐๒๐๑

๒๒๐๒๐๑

๔.๒ - ๓

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
๒.๑ แม้การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีการพัฒนา
ในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสาคัญที่ต้องเร่ง ให้ความสาคัญ
ดังนี้
๒.๑.๑ ประเด็ น ที่ (๒๑) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ควรให้ ค วามส าคั ญ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป้ า หมาย “ประเทศไทยปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ”
ซึ่งสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) ประกอบกับ
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index - CPI) พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ประเทศไทย ได้อันดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ
ทั่วโลก ตกลงมา ๓ อันดับ (ได้อันดับ ๑๐๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีคะแนน ๓๖ คะแนน
จาก ๑๐๐ คะแนน (เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ.๒๕๖๑)
ทั้งนี้ ควรเร่งให้ความสาคัญในการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน
๒.๑.๒ ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ควรให้ความสาคัญกับ
เป้าหมาย “งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ” ซึ่งมีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) เป้าหมาย“หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ” และ “ภาครั ฐ มี ขี ด สมรรถนะสู ง
เที ย บเท่ า มาตรฐานสากลและมี ค วามคล่ อ งตั ว ” ซึ่ ง มี ส ถานะการบรรลุ เ ป้ า หมาย
อยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)
ทั้งนี้ ควรเร่งให้ความสาคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิ ทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
พร้ อ มทั้ งพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานดิจิ ทัล และปรับ กระบวนงานให้ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๑.๓ ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงในระดั บ ที่ ดี ขึ้ น กว่ า ปี ๒๕๖๒ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ เป้ า หมาย
“การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม” ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต (สีแดง) เป้าหมาย“กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่า เทียมและเป็นธรรม” และ “การอานวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ” ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องให้ความสาคัญ
กับการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งบูรณาการฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกัน

๔.๒ - ๔

อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายทั้งในระดับประเด็น
แผนแม่บ ท และแผนย่ อย ที่ไม่ได้กล่ าวไว้ข้างต้น เพื่อให้ส ามารถบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์และผลลั พธ์
ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การจัด ท าโครงการ/การด าเนิน งานของหน่ว ยงานของรัฐ อาจยัง ไม่ส ามารถสะท้อ น
การแปลงยุ ทธศาสตร์ ช าติและแผนระดั บที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ
ไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานตามหลักการของการจัดทาโครงการตามห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
สศช. ได้ จั ดท าแนวทางการดาเนิ น การเพื่ อขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ สู่ การปฏิบั ติบนฐานข้อมู ล เชิ ง
ประจักษ์ บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)
ซึ่งทุกกระบวนการจะต้องเป็นการดาเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) และอยู่บนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ (evidence base) เพื่อให้การดาเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการดาเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้อย่างแท้จริง นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้
๓.๑ จัด ท าและพั ฒนาข้อ มูล สนั บสนุ น การขั บเคลื่ อนเป้า หมายการพั ฒนาตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ
เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศมีข้อมูลประกอบการดาเนินการต่าง ๆ ที่สามารถ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม สศช. จึงเสนอให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาและปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสนับสนุน
การจัดทานโยบาย แผนระดับที่ ๓ การจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล และการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
- หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนาเข้าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่าเสมอบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) ซึ่ง สศช. ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
แหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐทีเ่ ชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐ
๓.๑.๒ งานวิจัย/การศึกษา
- หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ทุ น และการก ากั บ งานวิ จั ย อาทิ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริม วิ ทยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรม (สกสว.) และส านั กงาน
สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ตกรรมแห่ งชาติ (สอวช.)
ต้ อ งก าหนดทิ ศ ทางการวิ จั ย และการจั ด ท าข้ อเสนอโครงการวิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ ง
กับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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- หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการงานวิจัย และน าเข้างานวิจัยที่แล้วเสร็ จในระบบ
ตามรูปแบบที่ สศช. กาหนด
๓.๒ การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐ
ดาเนิ นการจั ดทาโครงการ/การดาเนินงานตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ ให้ ยึ ดแนวทางการด าเนิ นการตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยต้ อง
นาข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย มาประกอบในการจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน ดังนี้
๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน
สศช. สานักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ
(จ.๑ – จ.๓) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดาเนินการ
- หน่ วยงานระดั บกรม ทบทวนความเหมาะสมและความครอบคลุ ม ของเป้ าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีภารกิจในการร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
- หน่ วยงานเจ้ าภาพแผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ ทั้ ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓)
ทบทวนและเพิ่มเติมหน่ วยงานระดับกรมที่มี ส่ วนร่ วมขับเคลื่ อนการบรรลุ เป้ าหมาย
ของแผนแม่บทย่ อย (Y๑) แต่ละเป้าหมาย ให้ มี ความครบถ้ วน ทั้ งนี้ ต้ องสอดคล้ อง
กับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
- สศช. หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการพัฒนาต่าง ๆ (gap analysis)
รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเหมาะสมและความจ าเป็ น ของการทบทวนห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น ข้ อมู ล ประกอบการจั ด ท าโครงการ/การด าเนิ นงานที่ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน
๓.๒.๒ การจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าโครงการส าคั ญ ของแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ ในห้ ว งปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่ ส ามารถส่ งผลต่ อ การบรรลุ เป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการดาเนินการ
- หน่ วยงานเจ้ าของโครงการน าร่ างโครงการเข้ าในระบบ eMENSCR ประกอบการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกโครงการสาคัญ (X) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
- สศช. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทาโครงการสาคัญ
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๓.๒.๓ การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ
- สศช. ส านั กงบประมาณ ร่ วมกั บหน่ วยงานเจ้ าภาพระดั บประเด็ น แผนแม่ บทฯ
(จ.๑ – จ.๓) พิ จ ารณาจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของร่ า งโครงการที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า
ของโครงการนาเข้าในระบบ eMENSCR
๓.๒.๔ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการราย ๕ ปี และรายปี ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ทุกหน่วยงานของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการราย ๕ ปี และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงการที่ผ่าน
การจัดลาดับความสาคัญในแผนปฏิบัติราชการรายปีร่วมกับการดาเนินงานตามภารกิจ
ปกติอื่น ๆ
- สานักงบประมาณ ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป
๓.๓ การจัดทาแผนระดับที่ ๓ หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๓ และคู่มือแนวทางการจัดทาแผนและการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๓) โดยต้องนาข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้แผนสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท สถานการณ์ เป้ า หมายแผนแม่ บ ทฯ
ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๔ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (eMENSCR)
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การติดตาม
ประเมินผลครอบคลุมการดาเนินงานในทุกระดับ โดยต้องเร่งรัดดาเนินการ ดังนี้
๓.๔.๑ การนาเข้าข้อมูล ทุกหน่วยงานของรัฐนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ดังนี้
๑) ข้อมูลโครงการ/การดาเนินงาน (M๑ - M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้ว
เสร็ จ ภายในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ (ตุ ลาคม - ธั น วาคม) ทั้ งนี้ ส าหรั บ
โครงการ/การดาเนินงาน ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปีปฏิทินหรือได้รับงบประมาณ
ในลักษณะอื่น ขอให้หน่วยงานนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินงานประจาปี ในช่วง
เดือนแรกของแต่ละไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน (M๖) ไตรมาสที่ ๑ - ๔
ของปี งบประมาณ ให้ หน่ ว ยงานระดั บกองหรื อเที ยบเท่ าที่ น าเข้ าข้ อมู ล โครงการ/
การดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗)
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓๐ วั น หลั ง สิ้ น ไตรมาส โดยทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งรายงานผล
ทุกโครงการ/การดาเนินงาน/กิจกรรมไม่ว่าจะใช้งบประมาณหรือไม่ โดยการรายงาน
ผลต้องสามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ
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๒) แผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติ
การด้าน... และแผนอื่น ๆ ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ ๓
ตามที่กาหนด (M๗) และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามแผนในระบบ eMENSCR ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๔.๒ การเชื่ อมโยงระบบฐานข้ อ มู ลเพื่ อ สนั บสนุ น การติ ดตาม ประเมิ น ผล เพื่ อให้ ระบบ
eMENSCR มีประสิทธิภาพและเป็นระบบสารสนเทศหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผล สศช. จึ งขอเสนอให้ มี การเชื่ อมโยงกั บระบบฐานข้ อมู ลด้ า นงบประมาณ
โดยเฉพาะระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ของกรมบัญชีกลาง และระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
ของส านั ก งบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด สรร
งบประมาณในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ และผลลัพธ์ในการ
ดาเนินงานต่อความคุ้มค่าและความสอดคล้องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๓ การพัฒนาระบบติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วยเทคโนโลยีปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial intelligence : AI) โดย สศช. จะนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ใน
การสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ในระบบ
eMENSCR เพื่ อ ให้ ร ะบบสามารถประมวลผล วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล โครงการ/
การดาเนินงาน และใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และ
สศช. หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินผลโครงการ/การดาเนินงาน
ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ข้อเสนอเพื่อหารือ
การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
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