
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom) 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา     ประธานกรรมการ 
 นายกรัฐมนตรี   
๒. นายชวน  หลีกภัย      รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๓. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย     รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ประธานวุฒิสภา    
๔. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      รองประธานกรรมการคนที่สาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
๕. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ     กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงกลาโหม   
๖. พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์       กรรมการ 
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๗. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์     กรรมการ 

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก 
๘. พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ     กรรมการ 

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ 
๙. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา    กรรมการ 

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๑๐. พลต ารวจเอก ปิยะ อุทาโย     กรรมการ 

ผู้แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
๑๑. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์     กรรมการ 
 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๑๒. นายสนิท  อักษรแก้ว      กรรมการ 
  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓. นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์    กรรมการ 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๑๔. นายภูมินทร์ หะรินสุต     กรรมการ 

ผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑๕. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี      กรรมการ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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๑๖. นายสุทธิพงศ์  เผื่อนพิภพ     กรรมการ 
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๑๗. นายกอบศักดิ์  ดวงดี      กรรมการ 
ผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทย 

๑๘. นายวิษณุ  เครืองาม      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๙. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๐.  นายชาติศิริ  โสภณพนิช     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๑. นายกานต์  ตระกูลฮุน     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๒. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๓. นายดนุชา  พิชยนันท์     กรรมการและเลขานุการ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๔. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๕. นายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายบัณฑูร  ล่ าซ า      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒. นายอุตตม  สาวนายน     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
๑. นายดิสทัต โหตระกิตย์   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๒. นายธนกร  วังบุญคงชนะ  โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
๓. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
๔. นางสาววิมลมาส รัตนมณี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักโฆษก 

ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๕. นางธันยา  เลาหชัย   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี  

ส านักงบประมาณ 
๖. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง  
๗. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๘. นายวิโรจน์  นรารักษ์  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙. นายเอนก  มีมงคล   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๐. นางธิดา  พัทธธรรม   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๑. นางสาววรวรรณ  พลิคามิน  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
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๑๒. นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต ์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
๑๓.  นางสาวสรยา ยศยิ่งยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ 

๑๔.  นายศุภสิทธิ์   ฟองสมุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
๑๕. นางสาวปัญจพร  นามไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุมโดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
ซึ่งการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องมีแผนการ
ด าเนินการในห้วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้าเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนทั้ง ๓ ระดับ 
โดยฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการด าเนินการให้ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างบูรณาการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตาม 
คติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า นายศุภชัย พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีอายุ
ราชการครบก าหนดตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยประธานกรรมการฯ ได้กล่าวขอบคุณ 
นายศุภชัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการมาโดยตลอด 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล โดยขอให้
คณะกรรมการแจ้งการแก้ไขรายงานและรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังส านักงานฯ ภายในวันที่  
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมี 
คณะกรรมการฯ ๑ ท่าน ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแจ้งขอแก้ไข
เพ่ิมเติมความเห็นและประเด็นอภิปรายในหน้า ๑๓ (ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ข้อ ๔.๒) ให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในเรื่องการให้ความส าคัญกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ 
การด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งส านักงานฯ ได้ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว  
แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จ านวน ๗๖ ศูนย์ ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) 
จ านวน ๑ ศูนย์ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ๘๗๘ ศูนย์ ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) จ านวน ๕๐ ศูนย์ 
และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพ้ืนที่ จ านวน ๗,๒๔๕ ทีม นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) ที่จะด าเนินการตามแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการด าเนินการและการติดตามตรวจสอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่  

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
อยู่รอด  พอเพียง และยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ แนวทาง และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา ได้แก่ ๑) เติมเต็มข้อมูล
ในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพ้ืนที่ในประเทศ ๒) ร่วมแก้ไขปัญหา 
ในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ (X-Ray) หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock 
Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP ๓) ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดท านโยบาย 
มาตรการ การด าเนินงานที่เหมาะสม โดยใช้ระบบ TPMAP ๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ระบบ TPMAP และ ๑ เงื่อนไขการพัฒนา : พัฒนาระบบ TPMAP  
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ จ าแนกเป็น  
๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP ๙๘๓,๓๑๖ คน กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ 
(exclusion error) ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่  กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง ๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน 
๔,๑๐๔,๔๕๐ ครัวเรือน โดยจะได้น าแนวทางทั้ง ๔ แนวทาง ขับเคลื่อนในแต่ละระดับ ๔ ขั้นตอน คือ  
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑) Plan เป็นการถ่ายระดับของยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแผนระดับที่ ๑ ไปสู่แผนระดับที่ ๒ เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนระดับที่ ๓  เพ่ือให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ๒) Do เป็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
๓ ขั้นตอน คือ การจัดท าแผน จัดท าโครงการ/การด าเนินงาน และการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ๓) Check 
โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ด้วยระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) และ ๔) Act น าไปปรับปรุง แก้ไข
แนวทาง/กระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เน้นย้ าว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัดและ  
อย่างบูรณาการ โดยมีข้อสั ่งการเพิ่มเติมให้ส านักงานฯ เป็นผู ้ขับเคลื ่อนเชิงนโยบายและพัฒนา 
ระบบ TPMAP เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้กระทรวงมหาดไทย  
เป็นผู้ด าเนินการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ โดยน าระบบ TPMAP และแนวทางการขับเคลื่อนมาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่  พร้อมทั้งน าแนวทางปฏิบัติของการแก้ไขปัญหาความยากจน
จากต่างประเทศที่ประสบผลส าเร็จมาปรับปรุงและประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศและพ้ืนที่ เพ่ือให้ 
กลุ่มคนจนเป้าหมายและกลุ่มคนเปราะบางได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน รวมถึง
การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพต่อไป 

๔. มติที่ประชุม    รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา 
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และบูรณาการ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ในระดับพ้ืนที่ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔  ที่ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่  โดยได้น าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยแล้วนั้น  
เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ / 
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รวมทั้ง
ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานภายใต้กลไกของ ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
ที่ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพ่ือจัดส่งไปยังฝ่ายเลขานุการ
ของ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพ่ือจัดส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้ ก.บ.ภ. อนุมัติแผนและเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบในช่วง
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยในการ
จัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   

๑.๒ ในระยะที่ผ่านมากระบวนการจัดท าแผน/โครงการในระดับพ้ืนที่ยังคงมีความท้าทาย เนื่องจาก  
มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ านวนมากและมีความหลากหลาย จึงมีข้อจ ากัดในการสร้างความเข้าใจ 
ไปในทิศทางเดียวกัน และอาจยังไม่เกิดการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะ
ต่อไปการใช้แผนพัฒนาภาคเป็นจุดยึดโยงการด าเนินงานในพ้ืนที่ก็จะเป็นส่วนช่วยให้การจัดท า
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในการตอบสนองเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการ มอบหมายให้ส านักงานฯ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับ 
ส่วนราชการในพ้ืนที่เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือน าไป  
สู่การจัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม และเน้นย้ าถึงความส าคัญของแผนระดับพ้ืนที่ที่ต้องมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ 
ที่ส าคัญและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของจังหวัด อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐาน ความเป็นอยู่ การประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมและกระจายรายได้ระดับจังหวัดต่อไป 

๓. มติที่ประชุม 

รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ โครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการส าคัญประจ าปี 
๒๕๖๖ ที่ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ใน ๔ แนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑.๑ แนวทางท่ี ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน  

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๒) พิจารณาความครอบคลุมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ เกี่ยวข้องหลัก 
และสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 
๑๕ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งผลจากการด าเนินการ พบว่า (๑) หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน 
ยังอาจไม่เข้าใจบทบาทในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย ส่งผลให้
ขาดความครอบคลุมของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

นวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ในเกือบทุกแผนแม่บทฯ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีความเข้าใจบทบาทในการขับเคลื่อนดังกล่าว ขณะที่แผนแม่บทฯ 
ประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ควรเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่กลับไม่ครอบคลุมหรือเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม 
(๒) ส านักงานฯ และหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับ (จ .๑ - จ.๓) วิเคราะห์หน่วยงาน  
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการได้ยังไม่ครอบคลุมความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) ยังไม่มีการด าเนินงาน
ประสานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งหมดภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยเท่าที่ควร 
จึงส่งผลให้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม  
มีหน่วยงานเจ้าภาพที่ท างานประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง อาทิ ส านัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม 

๑.๒ แนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

๑.๒.๑ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย    

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ให้มีความครบถ้วน 
ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยด าเนินการในช่วงวันที่  
๑๕ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งผลจากการด าเนินการ พบว่า (๑) หน่วยงานยังไม่มีการ
วิเคราะห์และพิจารณาช่องว่างขององค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ  
(๒) ข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานจัดส่งมามีรายละเอียดไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบ
และปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ และ (๓) ไม่มีการส่งข้อเสนอโครงการ/ไม่มีโครงการส าคัญ 
ในบางปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าฯ ท าให้บางปัจจัย/องค์ประกอบไม่มี
โครงการรองรับ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

๑.๒.๒ การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอ
โครงการส าคัญฯ ของทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ ๒๓ ประเด็นแผนแม่บทฯ  
ที่หน่วยงานน าเข้าระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (M๗ )  
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓,๐๓๙ โครงการ ซึ่งผลจากการด าเนินการ พบว่า (๑) รายละเอียด
ข้อเสนอโครงการส าคัญฯ บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ 
และผล (Causal Relationship: XYZ) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/การส่งผลต่อการบรรลุ 
ค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน มีลักษณะคล้ายกัน ไม่มีการบูรณาการการจัดท าโครงการร่วมกัน 
และ ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ อาทิ ข้อมูล
ตัวเลข สถิติ และงานวิจัย (๒) น าเข้าข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ในระบบ eMENSCR  
แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (M๗) ภายในระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด 
๒๕๓ โครงการ ประกอบกับ ข้อจ ากัดของการบริหารจัดการภายในที่ เกี่ยวกับ
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

กระบวนการอนุมัติของหน่วยงาน อาทิ  กฎหมายก าหนดให้โครงการต้องผ่าน
คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการมาในระบบ 
eMENSCR ไม่ทันภายในระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะน าไป
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับรูปแบบในการปฏิบัติงานต่อไป 

๑.๓ แนวทางท่ี ๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ  

ส านักงานฯ และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) 
ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญที่หน่วยงานของรัฐน าเข้าระบบ eMENSCR ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะรายการผ่านการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (M๗) รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓,๐๓๙ โครงการ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ส านักงบประมาณ (ผู้มีสิทธิ์ประเมิน) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (จ.๓) ไม่ได้ด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ทั้งนี้ ส านักงานฯ  
ได้ด าเนินการน าผลคะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ทั้ง ๓,๐๓๙ โครงการ มาด าเนินการตาม
กระบวนการทางสถิติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๖ ของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในห้วงปี 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งมีกระบวนการ/ขั้นตอน ดังนี้  (๑) คัดเลือกโครงการที่ผ่านเกณฑ์ค่าความเห็น
พ้องของผู้ประเมิน พบว่า ผู้มีสิทธิ์ประเมินฯ มีความไม่เห็นพ้องการให้คะแนนโครงการส าคัญฯ และ
เห็นพ้องการให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ในระดับต่ า และในระดับที่ดีหรือดีมาก จึงได้น าหลักสถิติมา
พิจารณาความเห็นพ้องของการให้คะแนน โดยใช้ Inter Rater Agreement (IRA) ที่ ๐.๗ ซึ่งเป็น 
ค่ากลางของระดับความเห็นพ้องที่ระดับปานกลาง เพ่ือตัดโครงการที่มีความผันแปรสูงของค่าคะแนน
จากผู้ประเมิน โดยมีโครงการผ่านทั้งสิ้นจ านวน ๒,๔๙๖ โครงการ (๒) หาค่าเฉลี่ย (Mean)  
ของแต่ละโครงการและคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนในระดับดี/ดีมาก (Mean >=๖๐) เพ่ือให้
ได้โครงการที่มีการประเมินให้คะแนนเป็นเหตุเป็นผลกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งมีโครงการผ่าน
ทั้งสิ้นจ านวน ๑,๐๒๕ โครงการ (๓) ปรับคะแนนของโครงการในแต่ละแผนแม่บทฯ ตามหลักสถิติ
การปรับค่ามาตรฐาน (Normalization) และน าคะแนนมาคูณด้วยค่าน้ าหนักของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามความส าคัญ/เร่งด่วนของสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย (๔) ปรับคะแนน
ของแต่ละโครงการตามหลักสถิติ (Normalization) เพ่ือปรับฐานคะแนนของทุกโครงการ 
ในแผนแม่บทฯ และน ามาคัดเลือกโครงการส าคัญที่มีคะแนนในระดับดี/ดีมาก (Mean >=๖๐) 
ซึ ่งได้โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๖ โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการส าคัญที่ส านักงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการส าคัญ
ประจ าปี ๒๕๖๖ จะต้องน าโครงการส าคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป โดยมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการส าคัญมารองรับจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๕ เป้าหมาย  

ข้อเสนอและข้อค้นพบจากการด าเนินการ สรุปได้ดังนี้  (๑) การให้คะแนนของผู้มีสิทธิ์ประเมิน
คะแนนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดในความเข้าใจของผู้มีสิทธิ์ประเมิน 
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

อาทิ รายละเอียดของหลักเกณฑ์การให้คะแนน ห่วงโซ่คุณค่าฯ และหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) ในการถ่ายระดับแผนและโครงการ (๒) หน่วยงานผู้มีสิทธิ์
ประเมินคะแนน ไม่ได้ด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ และ (๓) ระยะเวลาอาจ
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ  โดยส านักงานฯ จะน าไป
ปรับปรุงกระบวนการ จัดท าคู่มือ และปฏิทินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีให้ชัดเจนเพ่ือน ามาใช้
ในการด าเนินงานในปีถัดไป 

๑.๔ แนวทางท่ี ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้มีการติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี
ของหน่วยงาน ผ่านทางระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนอ่ืน ๆ ในระบบ eMENSCR 
ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ ๓ (M๗) รวมทั้งการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผน 
ในระบบ eMENSCR ซึ่งพบว่า หน่วยงานของรัฐมีการน าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปีในระบบ 
eMENSCR จ านวน ๑๗๕ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้ ส านักงานฯ  
ได้ประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือรองรับการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า โครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔๙๒ โครงการ จาก ๕๗๑ โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้ (๑) โครงการส าคัญฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอ จ านวน ๒๕ โครงการ  
(คิดเป็นร้อยละ ๕) (๒) โครงการส าคัญฯ ที่ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน ๔๒๖ โครงการ  
(คิดเป็นร้อยละ ๘๖) และ (๓) โครงการส าคัญฯ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๑ โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ ๙) โดยมีเหตุผลที่ท าให้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อาทิ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ส าคัญฯ ไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากหน่วยงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการส าคัญฯ บางโครงการใช้เงินนอกงบประมาณ
ด าเนินการ  และโครงการขาดความพร้อมและรายละเอียดประกอบการพิจารณา และ/หรือโครงการ
มีการด าเนินงานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  

๒. กรรมการและเลขานุการ มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ
ส าคัญส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ดังนี้  

๒.๑ แนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทุกระดับ และทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาภายใต้เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือน าไปสู่การมองเป้าหมาย
การพัฒนาร่วมกัน และเกิดการประสานและขับเคลื่อนการด าเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างบูรณาการในทิศทางเดียวกัน 
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๒.๒ แนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และการ
จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ  

๒.๒.๑  มอบหมายส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดท าโครงการส าคัญ และปฏิทินขับเคลื่อนกระบวนการ
จัดท าโครงการส าคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อ ๆ ไป 

๒.๒.๒ ทุกหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนหลักภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ต้องจัดท าและปรับข้อเสนอโครงการส าคัญให้เป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า 
ของประเทศไทย ฉบับแก้ไขปี ๒๕๖๖ (Value Chain Thailand) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย และมีการบูรณาการการด าเนินงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

๒.๒.๓ ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการเสนอโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ทันกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

๒.๓ แนวทางที่ ๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ และหน่วยงานผู้มีสิทธิ์ประเมินให้คะแนนโครงการ
ส าคัญต้องศึกษาและเข้าใจกระบวนการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญอย่าง
เที่ยงตรง และเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ข้อเสนอโครงการส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๔ แนวทางท่ี ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  

๒.๔.๑ ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 
รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๔.๒ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป และแผนปฏิบัติราชการระยะ 
๕ ปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ปี ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒.๕ การจัดสรรงบประมาณ  

๒.๕.๑ มอบหมายส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนินการโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๔๐๖ โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ หรือ
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งบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๕.๒ มอบหมายส านักงบประมาณใช้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ฉบับแก้ไขปี ๒๕๖๖  
(Value Chain Thailand) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพ่ือประกอบการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ซึ่งต้องครอบคลุมทุกปัจจัยและ
องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ การจัดท าโครงการส าคัญ ควรก าหนดวิธีการจัดท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณอย่างบูรณาการ
ให้ชัดเจน โดยหน่วยงานต้องมีความเข้าใจในหลักการของการจัดท าโครงการส าคัญฯ ที่ตรงกัน 
และจัดท าแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย รวมทั้งต้องตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
อย่างทั่วถึง ซึ่งการบูรณาการจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการได้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญและป้องกัน
ความซ้ าซ้อนและความไม่โปร่งใส น าไปสู่ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณต่อไป 

๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนอ่ืนส าหรับโครงการส าคัญ
ประจ าปี ๒๕๖๕ ที่ถูกปรับลดงบประมาณลงจนไม่สามารถด าเนินโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นโครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับสูง เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการดังกล่าว 
ให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จต่อไป 

๓.๓ การรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ขอให้มีการน าเสนอให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นได้เป็นรูปธรรม ชัดเจน จับต้องได้ ในรูปแบบที่เข้าใจได้โดยง่ายและเข้าถึงการรับรู้
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุก ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี  ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งจะน าไปสู่การติดตาม การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของภาครัฐ โดยหน่วยงานจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาการด าเนินการที่ผ่านมา  
เพ่ือวางแผนและพัฒนาต่อยอดการด าเนินการในระยะต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าสรุปข้อมูล
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอรายงานต่อรัฐสภาให้ทราบต่อไปด้วย 

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐)  

๔.๒ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการส าคัญฯ ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ  

๔.๓ มอบหมายให้ส านักงานฯ น าเสนอผลการพิจารณาตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒  :  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามที่กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ 
ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน มีภารกิจ หน้าที่ให้ทุกการด าเนินงานจะต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป็นแผนระยะ ๕ ปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  และแผนอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง และในแต่ละปีงบประมาณ 
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมทั้งส่วนราชการ
ต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเม่ือสิ้นปีงบประมาณเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีด้วย จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มีการรายงานผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ที่ส านักงานฯ พัฒนาขึ้นตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักและเครื่องมือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักวงจรนโยบาย (Policy Cycle) และการแปลง
แผนระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับด าเนินการตามกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ตามขั้นตอนของวงจรนโยบายสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่าง  
การพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ในปัจจุบันมีหลายกลไกและภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการใช้เครื่องมือและข้อมูล
ประกอบการด าเนินการที่หลากหลาย ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติยังขาดการบูรณาการการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นระบบ 

๓. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นกรอบแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ ๒ ขั้นตอน ได้แก่  
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การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) เพ่ือให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๓.๑ การตรวจสอบ (Check) มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ ส านัก
งบประมาณ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐ เป็นกลไกที่ส าคัญในการแปลงแผนระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐต้องตอบโจทย์ภารกิจเป้าหมายของหน่วยงาน พร้อมทั้งตอบ
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๑) การจัดท าแผนระดับที่ ๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ และ
รายปี เพ่ือเป็นแผนหลักในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อีกทั้งการจัดท าแผนจะต้องเป็นไปตาม 
คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) น าเข้าข้อมูล หน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลการด าเนินงานในระบบของส านักงานฯ เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) โครงการ/การด าเนินงาน (M๑-M๕) 
น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พร้อมทั้งอนุมัติ
ข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา (M๗) ให้แล้วเสร็จ (๒) แผนระดับที่ ๓ น าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 
๓ ของหน่วยงานในระบบ eMENSCR เมื่อแผนประกาศใช้ตามกระบวนการแล้ว พร้อมทั้ง
อนุมัติข้อมูลแผนฯ โดยผู้บังคับบัญชา (M๗) และ (๓) ข้อมูลแผน/งานวิจัย หน่วยงาน
น าเข้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ตั้งอยู่บน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ และสามารถส่งผลลัพธ์ต่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ด้วย โดยช่วงไตรมาสที่ ๑-๓ ของ
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ปีงบประมาณ จะต้องประเมินผลกระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และไตรมาสที่ ๔ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

๔) รายงานผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในระบบ 
eMENSCR ดังนี้ (๑) โครงการ/การด าเนินงาน จะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
ในระบบฯ ภายในทุก ๆ ๓๐ วันหลังสิ้นสุดไตรมาส (๒) แผนปฏิบัติราชการ จัดท าและ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด กรณี
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ปี และ 
กรณีแผนปฏิบัติราชการรายปี รายงานผลภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (๓) แผนหรือโครงการ/งานวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การก ากับหรือให้ทุนการวิจัย รวมทั้งนักวิจัย จะต้องจัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ของแผนหรือโครงการ/งานวิจัยต่อความสามารถในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y๑) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และน าเข้า
ข้อมูลในระบบเป็นรายปีภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

๓.๑.๒ ผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
และผู้ตรวจราชการกรม เป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะช่ วย
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยตรวจราชการในภาพรวม จะต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ (๑) จัดท าแผนการตรวจราชการ โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y๑) จากระบบ eMENSCR และ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดประเด็นการตรวจราชการประจ าปีในภาพรวมให้เป็นไปอย่าง
บูรณาการ โดยขอให้พิจารณาให้ความส าคัญในระดับสูงกับเป้าหมายที่มีสถานการณ ์
อยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) / ระดับเสี่ยง (สีส้ม) หรือเป้าหมายที่มีสถานการณ์คงที่ในการ
ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ (๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐในภาพรวมต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนระดับต่าง ๆ ตามประเด็น 
การตรวจราชการที่ก าหนดไว้ในระบบ eMENSCR ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด 
ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป 

๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การตรวจราชการกระทรวงในฐานะหน่วยงานของรัฐ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลโครงการ/การด าเนินงานในขอบเขตของกระทรวงให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกระทรวง และแผนการตรวจราชการกระทรวง 

 การตรวจราชการกระทรวงในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงให้สามารถบรรลุ
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่กระทรวงเป็นเจ้าภาพ ให้สอดคล้องกับ 
ห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการจะต้องประสานและบูรณาการกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายด้วย 

รายงานผลสัมฤทธิ์ จัดท าและรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของกระทรวงต่อ
เป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ eMENSCR ตามรายการ 
ที่ส านักงานฯ ก าหนดภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป 

๓) ผู้ตรวจราชการกรม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การด าเนินงานตาม 
ภารกิจหน้าที่ของกรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกรม และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป 

๓.๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบและประเมินผลระดับชาติ ในการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานภาครัฐตาม
ภารกิจหรือนโยบายส าคัญเร่งด่วน และความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ  
ในลักษณะการป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และ 
เกิดข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานของรัฐ จึงมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ ตามแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบ 
และก าหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลประจ าปี โดยใช้ข้อมูลช่องว่างการพัฒนา
ของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของ ๑๔๐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย รายงานประจ าปี 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และข้อมูลจากระบบ eMENSCR เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงาน โดยพิจารณาให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่มีสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) /ระดับเสี่ยง (สีส้ม) หรือมีสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายที่คงที่ เป็นอันดับแรก (๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ กลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลประจ าปีที่  ค.ต.ป. 
ก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการวางแผนป้องกันเชิงรุกเกี่ยวกับผลกระทบ 
ปัญหาที่อาจเกิดจากการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในระบบ 
eMENSCR ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป และ (๓) คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจ ากระทรวง (ค.ต.ป. กระทรวง) ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนการตรวจสอบและประเมินผลประจ าปี รวมทั้งต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดกระทรวง (KPIs 
Basket) ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. ด้วย และรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน  
ในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป 

๓.๑.๔ คณะกรรมการระดับชาติ ที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผนระดับที่ ๓ ที่เป็นแผนปฏิบัติการ
ด้าน... เป็นกลไกส าคัญในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... 
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ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการระดับชาติ เป็นกลไกหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด โดย 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ ต้องด าเนินการให้มีการจัดท ารายงาน
สรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR เป็นรายปี และสอดคล้องกับห้วงเวลาของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๕ และปี ๒๕๘๐) 
ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด 

๒) แผนระดับท่ี ๓ ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... จ าแนกออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ (๑) กรณี
ที่เป็นแผนที่ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมติคณะกรรมการระดับชาติที่มีกฎหมายรองรับ หรือ 
ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน การจัดท าแผนจะต้องมีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
(๒) กรณีเป็นแผนที่จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด แต่ไม่ได้มีมติคณะกรรมการ
ระดับชาติรองรับ การจัดท าแผนจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะต้องมีการทบทวนกฎหมายที่ก าหนดให้จัดท าแผน และมีการด าเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการเดียวอย่างบูรณาการ โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้ง ๒ กรณีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด และเมื่อแผนประกาศใช้
จะต้องน าเข้าข้อมูลแผนในระบบ eMENSCR รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบฯ เป็นรายปีให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๕ และปี ๒๕๘๐) เพ่ือสนับสนุน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด 

๓.๑.๕ ส านักงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการบริหารและจัดท างบประมาณ
ของแผ่นดิน จึงเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ข้อมูลความก้าวหน้าผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานแต่ละไตรมาสจากระบบ eMENSCR เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

๓.๑.๖ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย
ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ (๑) จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  (รายงานประจ าปี) จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภา 
เพ่ือทราบ อีกทั้งเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ/ประชาชน และเพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของกลไกระดับต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยต้องระบุถึง
ความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลจากกลไกต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
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ประกอบการด าเนินการ และ (๒) ส านักงานฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อรองรับการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ของกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระดับต่าง ๆ โดยระบบอย่างน้อยต้องสามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ ความเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่อแผนระดับต่าง ๆ ตามหลัก (XYZ) ความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ให้เห็น
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ช่องว่างการพัฒนา (Gap) และความสามารถ/ผลกระทบของ
การด าเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution) ส่วนรายงานผลความสามารถ 
การด าเนินงานของหน่วยงานต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ และผลการ
วิเคราะห์และประมวลผลช่องว่างการพัฒนาบนระบบ eMENSCR เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน
การแก้ไข ปรับปรุง และทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๒ การปรับปรุงการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Act) วิเคราะห์และประมวลผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของกลไกระดับต่าง ๆ  
เพ่ือน าไปทบทวน ปรับปรุงแก้ไข แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงพัฒนา
และยกระดับกระบวนการการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์  
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๒.๑ หน่วยงานของรัฐ น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา
ต่อการบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการด าเนินงาน  
ในการจัดท าและด าเนินโครงการ/การเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒.๒ ส านักงานฯ วิเคราะห์ช่องว่างของการด าเนินงานและประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลและกรอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
กลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

๓.๒.๓ ส านักงบประมาณ น ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเป้าหมาย
และความจ าเป็นเร่งด่วนของประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับวิกฤติ/เสี่ยง ต่อไป 

๓.๒.๔ กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกระดับ วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติจากระบบ eMENSCR และ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๔.๑ หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นหลักการที่ส าคัญในการน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบ (CHECK)  
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ 




