
 
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทรที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ อาคาร ๑ ชั้น ๓  

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และผานแอปพลิเคช่ัน Zoom 



๓.๑-๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันจันทรที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ อาคาร ๑ ชั้น ๓  

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผานแอปพลิเคชั่น Zoom 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ การขับเคลื่อนการดําเนินการสําคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  

๓.๑.๑ โครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(ป ๒๕๖๖ – ป ๒๕๗๐) 

๓.๑.๒ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
 ไปสูการปฏิบัติ  

๓.๑.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่   

๓.๒ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อหารือ 

          ความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 



๑-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 



๒-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

 

๑. ความเปนมา 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒. ผลการดําเนินการ 

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ และไดแจงเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมา
ยังฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
โดยมีกรรมการฯ (นางสาวออนฟาฯ) ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ ดังนี้  

๒.๑ หนา ๑๒ ขอ ๔.๒ การพิจารณาความจําเปนของการจัดทําแผนระดับท่ี ๓ ใหมีเทาที่จําเปน เพิ่มเติม
ขอความ“ใหเกิดข้ึนจริง” “และปฏิทินการดําเนินงาน” และ ขอ ๔.๓ การทบทวนปรับปรุงกฎหมายใหมี
ความชัดเจน เพิ่มเติมขอความ “เพื่อถายทอดนโยบายและเปาหมายจากหนวยงานท่ีออกนโยบาย 
ใหชัดเจน”  

๒.๒ หน า ๑๕ ขอ ๒.๑ แก ไขขอความจาก “อันดับความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัลของ 
เขตเศรษฐกิจทั่วโลก (IMD : World Digital Competitiveness Ranking)” เปน “อันดับความสามารถ
ในการแขงขันดานประสิทธิภาพของภาครัฐ (IMD : Government Efficiency)” 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดดาํเนินการแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 
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เอกสารประกอบวาระที ่๒ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม สุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 
กรรมการผู้เข้าประชุม  

๑. นายพงศ์โพยม  วาศภูติ      ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงศกัดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์            กรรมการ 
๓. นายภักดี  โพธิศิริ            กรรมการ 
๔. นายวิพล  กิติทัศนาสรชัย             กรรมการ 
๕. นายวุฒิสาร  ตันไชย    กรรมการ 
๖. นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ       กรรมการ 
๗. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ    กรรมการ 
๘. นางเมธินี  เทพมณ ี    กรรมการ 
๙. นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ    กรรมการ 
๑๐. นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง     กรรมการ 
๑๑. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ      กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง     .ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. นายสราวุธ  เบญจกุล       กรรมการ 
๒. นายศุภชัย  ยาวะประภาษ    กรรมการ 

กรรมการผู้ลาประชุม  

๑. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์    กรรมการ 
๒. นายสกนธ์  วรัญญูวัฒนา    กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑. นายอภิชาต  กรรมสิทธิ์  นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
๒. นายพศิน  ศรีพนารัตนกุล    นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑. นางสาวภาสินี  ศรีสมบูรณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒. นางสาววาดฝัน  ม่วงอ่ า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๓. นายณัฐพล  อินทรพรหม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



๒ 
 

๔. นางสาวจิรารัตน์  มีชนะ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
๕. นางสาวอังวรา  จ้อยสองศรี    พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
๖. นางสาวปัญจพร  ประสงค์ส าเร็จ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
๗. นายปัณฑ์ธร  อิสรปัญญากุล    พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
๘. นางสาวศศิธร  บุญศิลป์    พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งต้อนรับกรรมการ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการแต่งตั้ง  
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๒. มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 
ส านักงานสภาพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขอให้คณะกรรมการแจ้งการแก้ไขรายงานและ
รับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ  
ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 

๒. มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีการ
รายงานให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะประกาศราชกิจจานุเบกษา  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อไป โดยได้มีการรายงานสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑.๑ หลักการและองค์ประกอบของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยังคงเป็นแผนระดับที่ ๒  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และจะด าเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เม่ือเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
อย่างไรก็ตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นการบรรจุเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป 
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ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เท่านั้น โดยมีด้านละ  
๕ กิจกรรม รวมจ านวน ๖๒ กิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรม Big Rock เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๕ ตามที่
ก าหนด จึงมีการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่มีโครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย ท าให้สามารถติดตามการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด และ
ทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือร่วมกันคิด แก้ไข และเร่งรัด
การด าเนินการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ   

๑.๒ ความสอดคล้องระหว่าง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

กิจกรรมปฏิรูป Big Rock จ านวนรวม ๖๒ กิจกรรม ของ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศ มีกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 
รวม ๓๐ กิจกรรม ๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศ โดยสรุปกิจกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักได ้ดังนี้ 

แผนการปฏิรปูประเทศ
ด้าน 

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๑. การเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๒. การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

๑) ปรับเปลี่ยนรปูแบบการบรหิารงานและการบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจิทัล 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ ์

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 

๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด 
เพื่อให้ได้มาและรกัษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดีและมีความสามารถอยา่ง
คล่องตัว ตามหลกัคุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน 

๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที ่โดย
การมีสว่นร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 

๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจา่ยเงิน
เพื่อให้เกิดความรวดเรว็ คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชกีลาง 

๓. กฎหมาย ๑) จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชพีของประชาชน 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง 
๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ให้มกีารพจิารณาปรับเปลีย่น

โทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดรา้ยแรงให้เปน็โทษปรับเป็น
พินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

๓) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐซ่ึงมี
หน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการบังคับใชก้ฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม 

๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลอืประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย 

ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

๕) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้
ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
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แผนการปฏิรปูประเทศ
ด้าน 

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

๔. กระบวนการ
ยุติธรรม 

๑) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอน
การด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุก
สถานีทั่วประเทศ 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ส านักงานศาลยุติธรรม 

๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕. เศรษฐกิจ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
ภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 

กระทรวงพาณิชย ์

๖. ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

การบรหิารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

๗. สาธารณสขุ การปฏิรูปเขตสขุภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
คล่องตัว และการรว่มรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและทอ้งถิ่น 

กระทรวงสาธารณสุข 

๘. สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลขา่วสารเพือ่การประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและการจัดการ Fake News 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒)  การก ากับดแูลสื่อออนไลน ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑๐. พลังงาน ๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้าน

กิจการไฟฟา้ที่แท้จริง 
กระทรวงพลังงาน 

๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน 
๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ
และประพฤตมิิชอบ 

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธภิาพ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 

ไร้ผลประโยชน์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจรติ 
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๓. วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒวิิชาชพี (องค์การมหาชน) 

๒) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ/การด าเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูป
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ประเทศ โดยแบ่งการจัดล าดับความส าคัญแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) โครงการ/การด าเนินงาน
ที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด (๒) โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน และ  
(๓) โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีความจ าเป็น โดยมีการจ าแนกการจัดล าดับส าคัญของโครงการ/การ
ด าเนินงานดังกล่าวจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนงบประมาณ 
ตามกฎหมายต่อไป 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๒.๑ การบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญ 
ที่หน่วยงานของรัฐควรต้องเร่งด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งยังมีการขยายอัตรา
ก าลังคน และจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

๒.๒ กิจกรรม Big Rock บางกิจกรรมยังมีลักษณะของการเป็นภารกิจปกติ อาทิ กิจกรรม Big Rock  
ด้านกระบวนการยุติธรรม ที่ยังไม่ได้มีการระบุในส่วนของการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
ในการอ านวยความยุติธรรมให้เป็นการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (digital transformation) ด้วยการท าให้กระบวนการบันทึกข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงชั้นพิจารณาตรวจส านวนของพนักงานอัยการ ตลอดจนชั้นพิจารณาคดีเป็น
การจดบันทึกลงในเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลส่วนกลางของประเทศแบบทันทีทันใด (real time database)  
ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการที่จะสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญได้อย่าง
แท้จริง เนื่องจากจะอ านวยความสะดวกให้รัฐบาลสามารถเรียกดูเมื่อมีกรณีจ าเป็นต้องติดตามตรวจสอบหรือ
สอบทานความถูกต้องย้อนหลังได้อย่างเที่ยงตรง  

๓. มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการยกร่างหนังสือเรียน ประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เพ่ือจัดส่งความเห็นในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับการใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานว่าการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีก่ าหนดให้ สศช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กร อัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
จากหน่วยงาน และในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อนด้วย โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการฯ 
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ทั้ง ๒ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว และ สศช. เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ttp://nscr.nesdc.go.th ด้วยแล้ว  
โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินการ แบ่งออกเป็น ๔ สีตามสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย สีแดง 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง) สีเหลือง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) และสีเขียว 
(บรรลุค่าเป้าหมาย) ดังนี้ 

๑.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็นจ านวน ๓๗ เป้าหมาย และเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจ านวน 
๑๔๐ เป้าหมาย ในภาพรวมมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ แต่ทั้งนี้แผนแม่บทฯ  
ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยตรงมี ๓ ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยังมีเป้าหมาย
ระดับประเด็นและเป้าหมายแผนย่อยที่มีสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) ทั้งในปี ๒๕๖๒ 
และปี ๒๕๖๓ ที่ต้องให้ความส าคัญในการเร่งการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายระดับ
ประเด็น จ านวน ๑ เป้าหมาย คือ เป้าหมายระดับประเด็นประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จ านวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อยงานบริการภาครัฐ
ที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น (ประเด็นแผนแม่บทฯ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
และ ๒) เป้าหมายแผนแม่บทย่อยการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม (ประเด็นแผนแม่บทฯ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) ที่เป็น
ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญในการเร่งการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมาย 

๑.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปจ านวน ๑๗๓ เรื่องซ่ึงในภาพรวมค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ แต่ทั้งนี้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะห่างไกลจากค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
โดยเปลี่ยนจากสถานการณ์บรรลุเป้าหมายต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) ในปี ๒๕๖๒ เป็นต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ 
ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน) และ ๒) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับ 
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย) 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไปควรให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล ให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง เพ่ือน าไปปรับกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการหรือเป้าหมายที่คาดหวังจะบรรลุ
ของแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดได้ นอกจากนี้ สศช. จะประสานกับส านัก
ตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเร่งรัดการด าเนินงานในประเด็นที่สถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) และในส่วนของการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
การด าเนินการควรให้ความส าคัญกับการด าเนินการในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกิจกรรม Big Rock 
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๓. มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

๑. กรรมการและเลขานุการ ไดร้ายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งจัดตั้งโดยค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดย ศจพ. จะกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ กลไกการด าเนินกี่ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จึงมีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ในระดับพ้ืนที ่๓ ระดับ ดังนี้ 

๑.๑.๑ กลไกระดับอ านวยการ โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) 

๑.๑.๒ กลไกระดับอ านวยการปฏิบัติการ โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ.  
และ ศจพ.ข.) 

๑.๑.๓ กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.) 

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ให้บรรลุ ๓ ขั้น ของเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ การอยู่รอด (survival) 
พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ๔ แนวทางสรุปได้ ดังนี้ 

๑.๒.๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ที่มีการเชื่อมโยงด้วยเลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
รายบุคคลและครัวเรือนได้อย่างตรงประเด็นและสอดคล้องกับความต้องการ/ปัญหาที่แท้จริง 

๑.๒.๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยใช้ระบบ TPMAP (Knock Knock) ระบุ/มุ่งเป้า
กลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลของระบบ TPMAP เพ่ือให้ ศจพ. ในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ต าบล 
ด าเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หรือการลงพ้ืนที่โดยการ
เคาะประตูบ้าน (Knock Knock) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
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๑.๒.๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ศจพ. ในทุกระดับ และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ TPMAP เพ่ือการใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence 
based) ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

๑.๒.๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP ศจพ. และหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
ในระบบ TPMAP เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือน าไปสู่การจัดท านโยบาย
และแผนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อเท็จจริงประเด็นการพัฒนา และบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มาปรับและประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการของ ศจพ. 
เพ่ือเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินการต่อไป 

๑.๓ การด าเนินการระยะต่อไป นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชามอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชาให้มีการจัด
ประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบการสิ้นสุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
จะสิ้นสุดลงหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สศช. จึงได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางกรอบ 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔ และ 
๑๕ ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สศช. ได้มีการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑.๑ ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) สศช. ได้ด าเนินการร่างกรอบแนวคิด 
ของการก าหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s 
Transformation) ให้สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๔ ด้าน 
และจ านวนหมุดหมายทั้งหมด ๑๓ หมุดหมาย ดังนี้ ๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
แปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง



๙ 
 

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่  ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ 
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค และหมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
บริการดิจิทัลของอาเซียน ๒) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ประกอบด้วย ๓ หมุดหมาย ได้แก่ 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่
และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ และหมุดหมายที่  ๙  
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า และหมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ  
๔) ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐ
ขนาดเล็ก ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีสมรรถนะสูง ซึ่งภายใต้องค์ประกอบแต่ละด้านจะก าหนด  
“หมุดหมาย” ที่ประเทศไทยควรบรรลุในช่วงระยะเวลา ๕ ปี 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) เป็นแผนฯ ที่ระบุทิศทางและประเด็นการพัฒนา 
ที่ประเทศควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายของประเด็นการพัฒนาที่ต้องด าเนินการอย่างชัดเจน และเป็นแผนชี้น า (Indicative Plan)  
เรื่องของประเด็นแผนแม่บทฯ ที่จะต้องให้ความส าคัญในห้วงเวลาของแผนฯ ซึ่งจะต่างจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่เป็นประเด็นการพัฒนาในภาพที่กว้างกว่า 

๑.๒ การด าเนินการระดมความเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) สศช. จะด าเนินการ
ระดมความเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ตามที่พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. สศช.) มาตรา ๑๕ ก าหนดให้ “สภาก าหนดกรอบของ
แผนพัฒนาฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมือง
และภูมิภาค และด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนทุกภาคส่วน ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย ในการศึกษาสถานการณ์บริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการก าหนด
กรอบการพัฒนา ควรต้องให้ความส าคัญกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในทุกมิติ เพ่ือให้แผนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงให้ศึกษา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและผลกระทบต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

๓. มติที่ประชุม รับทราบกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และมอบหมายให้ สศช. น าความเห็น
ของคณะกรรมการไปประกอบการจัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพ่ือให้มี 
ความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อหารือ   

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน โดยการด าเนินการดังกล่าวได้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เป็นของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็น
องค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่จะด าเนินการผ่านแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ มีแผนพัฒนาภาค 
เป็นแผนล าดับแรก โดยแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่จัดว่าเป็นแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่จึงถือว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ ๒ ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่
สามารถตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงประเด็นท้าทายที่ส าคัญของแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย การมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายและมีภารกิจที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งบริบทการพัฒนาแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และทรัพยากร
ของพ้ืนที่ การบูรณาการการท างานร่วมกันจึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมควรต้องด าเนินการร่วมกันบนหลักของการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าไป
ปฏิบัติ” นอกจากนี้ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานในระดับพื้นที่ อาจยังไม่สามารถสะท้อนการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของแผนในระดับพ้ืนที่ยังไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกภาคส่วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
สร้างกลไกการท างานร่วมกัน ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้  

๓.๑.๑ แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะ
เป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เข้าใจทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ปี เพ่ือการวิเคราะห์หาบทบาทและ
จุดเน้นการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ



๑๑ 
 

วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่างการพัฒนาของพ้ืนที่ น าไปสู่การจัดท าแผนที่มีการ 
ถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติลงมา (XYZ) โดยแผนพัฒนาภาคจะต้องพิจารณาเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการ และทรัพยากร
ของภาค เพ่ือประมวลหาเป้าหมายที่ภาคสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุโดยเฉพาะที่ภาค  
มีส่วนสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ผ่านการพิจารณาองค์ประกอบ
และปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ว่าองค์ประกอบ
และปัจจัยที่ภาคมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้มากน้อยเพียงใด สู่การก าหนดเป้าหมายแผนพัฒนาภาคที่มีการ 
ถ่ายระดับมาจากเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จะพิจารณา
เป้าหมายแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการ และทรัพยากรของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ือประมวลหาเป้าหมายที่กลุ่มจังหวัดสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ ซึ่งจะ
พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนพัฒนาภาคที่กลุ่ม
จังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุ และก าหนดเป้าหมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีการ 
ถ่ายระดับมาจากเป้าหมายแผนพัฒนาภาค รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัด และแผนระดับ ๓ อ่ืน ๆ  
ที่ใช้หลักการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาลงมา และนอกจากนั้นยังต้องมีการก าหนดและ
มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแต่ละเป้าหมายของแผนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ โดยให้มีความ
สอดคล้องกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (จ.๓) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ประสานเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๑.๒ การจัดท าโครงการและการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ให้ยึดแนวทางการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท าโครงการส าคัญ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติโดยมี
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ ๔ ขั้นตอน คือ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒)  
การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผน (๓) การจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และ
รายปี 

๓.๑.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นเครื่องมือ
หลักในการติดตามแผนของพ้ืนที่ โดยจะเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๔.๑ การจัดท าแผนในระดับพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะต้องตอบสนองความต้องการ
ของพ้ืนที่ โดยก าหนดเฉพาะประเด็นที่ต้องการเน้นในแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
มีขอบเขตในการด าเนินงานและเป้าหมายที่มีความชัดเจน รวมไปถึงการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพของ



๑๒ 
 

แผนพัฒนาภาค เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยหน่วยงานเจ้าภาพจะมีภารกิจหลักในการประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การจัดท าโครงการที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ทีจ่ะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ เพ่ือลดปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ และให้พ้ืนที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

๔.๒ การพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท าแผนระดับท่ี ๓ ให้มีเท่าที่จ าเป็น ให้มีเฉพาะแผนที่มีความส าคัญ
และมีกฎหมายในระดับพระราชกฤษฎีกาขึ้นไปที่บัญญัติให้จัดท าขึ้นเท่านั้น และจะต้องพิจารณาควบรวมแผน
ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเข้าด้วยกันอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการสร้างกลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่  
เพ่ือประสานประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และกระทรวงมหาดไทย ในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน  

๔.๓ การทบทวนปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจน เพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการ
พัฒนาประเทศ โดยให้มีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่หลักในการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่ออกนโยบาย (Top - Down) และหน่วยงานในพ้ืนที่ (Bottom - Up) เพื่อลดขั้นตอนและความสับสน
ของหน่วยงานในระดับพื้นที ่ท าให้ด าเนินการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕. มติที่ประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญในประเด็นของปัญหา และผลสัมฤทธิ์ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการน าความเห็นและประเด็นอภิปรายไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้ 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 

๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๒๓ ประเด็น โดยมีแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยตรง ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ (๒๐) 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผลการด าเนินการในการบรรลุเป้าหมาย 
ของทั้ง ๓ ประเด็น ใน ปี ๒๕๖๓ แบ่งเป็น (๑) ระดับบรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) (๒) ระดับต่ ากว่าเป้าหมาย  
(สีเหลือง) (๓) ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) และ (๔) ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) 
สรุปได้ ดังนี้ 



๑๓ 
 

๑.๒.๑ ประเด็นประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 

ประเด็น เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย สถานะบรรลุเปา้หมาย 
แผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

การบริการ
ประชาชน และ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

บริการของรัฐ 
มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 

๒๐๐๐๐๑ ๒๐๐๐๐๑ งานบริการภาครฐัที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจทิัลเพิม่ขึ้น 

๒๐๐๑๐๑ ๒๐๐๑๐๑ 

ภาครัฐมีการ
ด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ  

ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช ้

๒๐๐๐๐๒ ๒๐๐๐๐๒ หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสมัฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิ

๒๐๐๒๐๑ ๒๐๐๒๐๑ 

  เปิดโอกาสให้ภาคสว่นต่าง ๆ  มีส่วน
ร่วมในการจดับรกิารสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

๒๐๐๓๐๑ ๒๐๐๓๐๑ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมี
สมรรถนะและสรา้งความทนัสมัยใน
การจดับรกิารสาธารณะและกจิกรรม

สาธารณะให้กับประชาชน 

๒๐๐๓๐๒ ๒๐๐๓๐๒ 

ภาครฐัมีขดีสมรรถนะสงูเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

๒๐๐๔๐๑ ๒๐๐๔๐๑ 

บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการ
ท างานเพือ่ประชาชน ยึดหลกัคุณธรรม 
จริยธรรมมจีิตส านกึมีความสามารถสูง 

มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ 

๒๐๐๕๐๑ ๒๐๐๕๐๑ 

๑.๒.๒ ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประเด็น เป้าหมายระดบัประเด็น 
สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมาย
แผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 
การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
๒๑๐๐๐๑ ๒๑๐๐๐๑ 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

๒๑๐๑๐๑ ๒๑๐๑๐๑ 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ๒๑๐๑๐๒ ๒๑๐๑๐๒ 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒๑๐๒๐๑ ๒๑๐๒๐๑ 

๑.๒.๓ ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

ประเด็น 
แผนแม่บทฯ เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมาย
แผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุติธรรม 

กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาค
ส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนา

ประเทศอย่างเท่า
เทียมและ 
เป็นธรรม 

๒๒๐๐๐๑ ๒๒๐๐๐๑ กฎหมายไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การ
พัฒนาภาครฐัและภาคเอกชนอยู่
ภายใตก้รอบกฎหมายที่มุง่ให้

ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพฒันาประเทศโดยทัว่ถึง 

๒๒๐๑๐๑ ๒๒๐๑๐๑ 

การปฏิบัตติามและการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มคา่ทางเศรษฐกจิ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

๒๒๐๑๐๒ ๒๒๐๑๐๒ 



๑๔ 
 

ประเด็น 
แผนแม่บทฯ เป้าหมายระดบัประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

สถานะบรรลุเปา้หมาย
แผนย่อย 

ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ ปี ๒๖๕๒ ปี ๒๖๕๓ 

ประชาชนมีสว่นรว่มในการพฒันา
กฎหมาย 

๒๒๐๑๐๓ ๒๒๐๑๐๓ 

๒๒๐๐๐๒ ๒๒๐๐๐๒ การอ านวยความยุติธรรมมีความ
โปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ 

๒๒๐๒๐๑ ๒๒๐๒๐๑ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการด าเนินการทั้ง ๓ ประเด็น จะมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒ แต่ยังอยู่ ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จึงต้องให้ความส าคัญ ดังนี้  ประเด็นที่  (๒๐)  
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ควรให้ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
ให้มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรให้
ส าคัญในการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับประชาชน และประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ควรให้
ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งบูรณาการฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกัน 

๑.๓ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ อาจยังไม่สามารถสะท้อนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รวมทั้งยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ที่ชัดเจน 

๑.๔ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยทุกกระบวนการ
จะต้องเป็นการด าเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) 
ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 

๑.๔.๑ การจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศมีข้อมูลประกอบการด าเนินการต่าง ๆ 

๑.๔.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  
ที่ให้ยึดแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย 
๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บทฯ  (๓) การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน
ของโครงการส าคัญ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี 

๑.๔.๓ การจัดท าแผนระดับที่ ๓  เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ ๑  
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 



๑๕ 
 

๑.๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR)  
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลครอบคลุมการด าเนินงานในทุกระดับ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการด าเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๒.๑ แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมายย่อยงานบริการ
ภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเ พ่ิมขึ้น  ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ ไว้ที่  ๒ ,๑๘๐ 
กระบวนงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกระบวนงานมีไม่ถึงจ านวนดังกล่าวข้างต้น จึงควร พิจารณา 
ทบทวนความเหมาะสมของการก าหนดค่าเป้าหมายใหมท่ี่มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ในส่วนของระดับ Digital Government Maturity Model 
(Gartner) และอาจจะพิจารณาใช้อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก 
(IMD : World Digital Competitiveness Ranking) แทนตัวชี้วัดดังกล่าว เนื่องจากแผนแม่บทฯ ประเด็น
ที่ (๒๐) ได้มีการก าหนดดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์กรสหประชาชาติ เป็นตัวชี้วัด
เป้าหมายระดับประเด็นไว้แล้ว ซึ่งดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่ครอบคลุมในส่วนของการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลไว้ด้วยแล้ว  

๒.๒ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แม้จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดบางประการ อาทิ การส ารวจข้อมูลบางแหล่งข้อมูลเป็นการส ารวจความเห็น
เฉพาะในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งอาจท าให้ไม่ครอบคลุมและสะท้อนถึงข้อเท็จจริง อีกทั้ง
ยังไม่สามารถสะท้อนความพยายามของภาครัฐในการแก้ปัญหาการทุจริตได้ เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงปัญหา
เท่านั้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของประเทศไทย มาใช้แทน 
CPI โดยพัฒนา ITA ให้สามารถสะท้อนสถานะปัญหาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนา ITA บางส่วนเพื่อให้ค าถามมีความสอดคล้องกับ CPI ด้วยแล้ว ซึ่งจะท าให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน 

๒.๓ ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญของแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมควรมุ่งเน้น
การปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส สะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มากกว่าการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

๒.๔ แผนแม่บทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐโดยตรง ๓ ประเด็น ยังคงมีหลายประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งให้ความส าคัญการด าเนินการใน
ระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการด าเนินการให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็น
ห้วงแรกของการพัฒนามีระยะเวลาเพียง ๒ ปี ดังนั้น จึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญในประเด็นที่ต้อง 
เร่งด าเนินการขับเคลื่อน โดยจากการพิจารณาข้อมูลการบรรลุสถานการณ์ตามค่าเป้าหมายและปัจจัย 



๑๖ 
 

ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาจจะมุ่งเน้นประเด็นการปรับเปลี่ยนกระบวนงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการฯ 
สามารถเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมหารือในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไปได ้

๓. มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็นการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นดิจิทัล  
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

 
 

 (นางสาวสรยา ยศยิ่งยง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การขับเคลื่อนการด าเนนิการส าคัญ 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 



๓.๑-๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    :  เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  :  การขับเคลื่อนการดําเนินการสําคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ 
  ยุทธศาสตรชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

 
๓.๑.๑ โครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ (ป ๒๕๖๖ – ป ๒๕๗๐) 

๑) ความเปนมา 

๑.๑) วันที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ เพื่อใหการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ 
ของหนวยงานของรัฐในหวงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตรชาติ เปนการดําเนินงานบน
ฐานขอมูลเชิงประจักษไดอยางแทจริง ยึดหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy Cycle) นําไปสูการบรรลุเปาหมายและ
วิสัยทัศนไดอยางเปนรูปธรรมโดยใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําโครงการสําคัญ 
ในแตละปงบประมาณ ในหวงป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ที่สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไวในป ๒๕๗๐ ซึ่งเปนหวงที่ ๒ ของการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
โดยยึดแนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ใน ๔ แนวทาง 
ประกอบดวย (๑) การมองเปาหมายรวมกัน (๒) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุ
เปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญ (๓) การจัดลําดับความสําคัญ 
ของขอเสนอโครงการ และ (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

๑.๒) วันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติในคราวการประชุม ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบเห็นชอบโครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ป ๒๕๖๖ – ป ๒๕๗๐) จํานวน 
๔๐๖ โครงการ และแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการสําคัญเพื่อใหการขับเคลื่อน 
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม 

๑.๓) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖  
ท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
(ป ๒๕๖๖ – ป ๒๕๗๐) จํานวน ๔๐๖ โครงการ และแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการ
สําคัญแลว  

๒) การดําเนินการเพื่อใหไดโครงการสําคัญฯ ประจําป ๒๕๖๖ 

สํานักงานฯ ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว รวมกับหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนประเด็น 
แผนแมบทฯ (จ.๑) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นแผนแมบทฯ (จ.๒) และ
หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับแผนยอย (จ.๓) รวมท้ัง ทุกหนวยงานของรัฐในระดับ
กรมหรือเทียบเทา ในฐานะหนวยปฏิบัติซึ่งมีสวนเก่ียวของโดยตรงในการจัดทําโครงการสําคัญและ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดโครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖ บนฐานขอมูลเชิงประจักษ 



๓.๑-๓ 
ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) ที่สอดคลองกับหวงโซคุณคาของประเทศไทย  
๑๔๐ เปาหมายแผนแมบทยอยภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ฉบับแกไขป ๒๕๖๖)  
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) ในระหวางชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีขอเสนอโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่หนวยงานนําเขาระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ซึ่งผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (M๗) จํานวนทั้งสิ้น ๓,๐๓๙ 
โครงการ โดยสํานักงานฯ และหนวยงานเจาภาพ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ รวมประเมินใหคะแนนขอเสนอ
โครงการสําคัญ ตามหลักเกณฑการใหคะแนนโครงการสําคัญตามที่สํานักงานฯ กําหนด และนําผล 
การประเมินฯ ที่ไดไปประมวลผลการใหคะแนนโครงการสําคัญตามกระบวนการทางสถิติ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖ ของแตละเปาหมายแผนแมบทยอยที่มีความจําเปนตอง
ดําเนินการ และสามารถสงผลตอการขับเคลื่อนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดไวในหวงป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยไดโครงการสําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวนทั้งสิ้น ๔๐๖ โครงการ ซึ่งหนวยงานเจาของโครงการที่มี
โครงการสําคัญประจําป ๒๕๖๖ จะตองนําโครงการสําคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงานรวมกับการดําเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดําเนินการตามกระบวนการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณตอไป อยางไรก็ตาม ยังมีเปาหมายแผนแมบทยอยที่ไมมีโครงการสําคัญ
มารองรับจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ เปาหมาย จาก ๑๔๐ เปาหมาย ซึ่งหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะ
หนวยงานสนับสนุนหลักภายใตเปาหมายยอยจะตองพิจารณาจัดทําโครงการใหครอบคลุมท้ัง ๑๔๐ 
เปาหมาย จากการดําเนินการจัดทําโครงการสําคัญฯ ตามแนวทางดังกลาว  

๓) แนวการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการสําคัญ จากการดําเนินการจัดทําโครงการสําคัญฯ  
สํานักงานฯ ไดนําขอสังเกตมาจัดทําเปนแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสําคัญที่สงผลตอการ
บรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจริง ประกอบดวย 

๓.๑) แนวทางที่ ๑ การมองเปาหมายรวมกัน หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาติทุกระดับ และทุกหนวยงานของรัฐ ตองวิเคราะหความเก่ียวของกับเปาหมาย
แผนแมบทยอย โดยพิจารณาจากภารกิจของหนวยงาน และขอมูลโครงการ/การดําเนินงาน 
ท่ีผานมาภายใตเปาหมายแผนแมบทยอยในระบบ eMENSCR เพื่อนําไปสูการมองเปาหมาย 
การพัฒนารวมกัน และเกิดการประสานและขับเคลื่อนการดําเนินการระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของอยางบูรณาการในทิศทางเดียวกัน 

๓.๒) แนวทางที่ ๒ การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย และ
การจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญ โดย (๑) สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ดําเนินการจัดทําคูมือการจัดทําโครงการสําคัญ และปฏิทิน
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําโครงการสําคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตร ี
เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสู 
การปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป (๒) ทุกหนวยงาน
ของรัฐ โดยเฉพาะหนวยงานสนับสนุนหลักภายใตเปาหมายแผนแมบทยอย ตองจัดทําและ
ปรับขอเสนอโครงการสําคัญใหเปนการดําเนินการบนฐานขอมูลเชิงประจักษโดยหลักการ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) มีความสอดคลองกับหวงโซคุณคาของประเทศไทย  
ท้ัง ๑๔๐ เปาหมายแผนแมบทยอยฯ (ฉบับแกไขป ๒๕๖๖) และมีการบูรณาการการดําเนินงาน/
โครงการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป และ 



๓.๑-๔ 
(๓) ทุกหนวยงานของรัฐดําเนินการเสนอโครงการสําคัญที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย 
แผนแมบทยอยผานระบบ eMENSCR ใหทันกรอบระยะเวลาการดําเนินการ 

๓.๓) แนวทางที่ ๓ การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการ หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทุกระดับ และหนวยงานผูมีสิทธิ์ประเมินใหคะแนนโครงการ
สําคัญตองศึกษาและเขาใจกระบวนการประเมนิใหคะแนนขอเสนอโครงการสําคัญ และเขามามี
สวนรวมในกระบวนการประเมินใหคะแนนตามหลักเกณฑการคัดเลือกโครงการสําคัญอยาง
เที่ยงตรง และเปนธรรม เพื่อใหไดขอเสนอโครงการสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ไดอยางเปนรูปธรรม 

๓.๔) แนวทางที่ ๔ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการทุกหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป รวมทั้งเมื่อสิ้นปงบประมาณใหจัดทํารายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามกระบวนการที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหนวยงานของรัฐตองนําเขาและรายงานผลสัมฤทธ์ิของ
แผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR ดังนี้ (๑) แผนปฏิบัติราชการรายป นําเขาภายในวันท่ี 
๓๐ ตุลาคม ของปที่ไดรับงบประมาณ และรายงานผลสัมฤทธิ์ภายใน ๓ เดือนเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ (๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป นําเขาภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของปงบประมาณ
ท่ีเร่ิมดําเนินการ และใหรายงานผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ป ตามแนวทาง
ของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรณีเปนหนวยงานของรัฐ 
ท่ีดําเนินงานตามปปฏิทิน ใหนําเขาแผนปฏิบัติราชการรายปและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป 
ภายในวันที่ ๓๐ มกราคมของปท่ีไดรับงบประมาณหรือเริ่มดําเนินการ และรายงานผลสัมฤทธิ์
ภายใน ๓ เดือนเม่ือสิ้นปปฏิทินหรือเสร็จสิ้นการดําเนินการ 

๓.๕) การจัดสรรงบประมาณ มอบหมายสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับ 
การดําเนินการโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐๖ โครงการ ในลักษณะ
งบประมาณพิเศษ หรืองบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มอบหมายสํานักงบประมาณใชหวงโซคุณคาของประเทศไทย 
๑๔๐ เปาหมายแผนแมบทยอยฯ (ฉบับแกไขป ๒๕๖๖) ประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอไปซึ่งตองครอบคลุมทุกปจจัยและองคประกอบของหวงโซ
คุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอย 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑) 

๓.๑.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ 

๑) ความเปนมา 

๑.๑) พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ กําหนดใหยุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ กําหนดใหสวน
ราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปนแผนระยะ ๕ ป ซึ่งตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



๓.๑-๕ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยหนวยงานของรัฐทุกแหงตองมีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR ที่สํานักงานฯ 
พัฒนาข้ึนตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามหลักวงจรนโยบาย (Policy Cycle) และ
การแปลงแผนระดับตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ)  
จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับดําเนินการตามกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตามข้ันตอนของวงจรนโยบายสาธารณะ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหชองวางเชิงนโยบาย
และชองวางการพัฒนาตอการบรรลุเปาหมาย การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานบนฐานขอมูลเชิงประจักษไดอยางเปนรูปธรรมตอไป  

๑.๒) วันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ  ในคราวการประชุม ครั้งที่  
๒/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เปนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับ ๒ 
ขั้นตอน ไดแก การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) เพื่อใหสามารถ
สงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ และผลลัพธตามเปาหมาย
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติอยางเปนรูปธรรม  

๑.๓) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาตไิปสูการปฏิบัติ 

๒) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล จะเปนการยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
เปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนและใหความสําคัญ 
กับ ๒ ขั้นตอน ไดแก  

๒.๑) การตรวจสอบ (Check) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติตองมีการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การทํางานของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ ๒ 
โดยใชระบบ eMENSCR เปนเครื่องมือกลางในการดําเนินการ 

๒.๒) การปรับปรุงการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Act) วิเคราะหและ
ประมวลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติของ
กลไกระดับตาง ๆ เพื่อนําไปทบทวน ปรับปรุงแกไข แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล รวมถึงพัฒนาและยกระดับกระบวนการการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

 

 

 

 

 
 



๓.๑-๖ 
 ภาพรวมหลักการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ 

โดยสามารถสรุปแนวทางการดําเนินการของภาคสวนที่เก่ียวของโดยสรุปได ดังนี้ 

หนวยงาน การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) 

หนวยงานของรัฐ  จัดทําแผนระดับท่ี ๓ ประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ และ
รายป ตามคูมือแนวทางการจัดทําแผนระดับ ๓ 

 นําเขาขอมูล ประกอบดวย (๑) โครงการ/การดําเนินงาน (M๑-
M๕) (๒) แผนระดับที่ ๓ และ (๓) ขอมูลแผน/งานวิจัย  

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินโครงการ/
การดําเนินงานของหนวยงาน โดยชวงไตรมาสท่ี ๑-๓ ของ
ปงบประมาณ จะตองประเมินผลกระบวนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม และ ไตรมาสที่  ๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน 

 รายงานผลสัมฤทธิ์ หนวยงานของรัฐจะตองรายงานผลสัมฤทธ์ิการ
ดําเนินงานในระบบ eMENSCR ประกอบดวย (๑) โครงการ/การ
ดําเนินงาน (๒) แผนปฏิบัติราชการ (๓) แผนหรอืโครงการ/งานวิจัย 

หนวยงานของรัฐ จะตองพิจารณา
รายงานผลสัมฤทธ์ิเพื่อวิเคราะหชองวาง
การพัฒนาตอการบรรลุเปาหมายระดับ
ต าง  ๆ  และปรับปรุ งกระบวนการ
ดําเนินงานในการจัดทําโครงการ/การเนิน
งานท่ีสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ผูตรวจราชการ 
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

 จัดทําแผนการตรวจราชการ โดยใชขอมูลสถานการณการบรรลุ
เปาหมายของแผนแมบทยอยภายใตย ุทธศาสตรชาติ (Y๑) 
จากระบบ eMENSCR และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ (รายงานประจําป) 

 รายงานผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
ในภาพรวมตอการบรรลุเปาหมายตามแผนระดับตาง ๆ ตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่กําหนดไวในระบบ eMENSCR ตาม
รายการที่  สํานักงานฯ กําหนด ภายในไตรมาสที่  ๑ ของ
ปงบประมาณถัดไป 

ผูตรวจราชการกระทรวง 

 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การดําเนินงานใน
ขอบเขตของกระทรวงใหเปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง และแผนการตรวจราชการกระทรวง 

 การตรวจราชการกระทรวง โดยผูตรวจราชการจะตองประสานและ

ประเมินสถานการณการบรรลุเปาหมาย
และทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ตอไป 



๓.๑-๗ 

หนวยงาน การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) 

บูรณาการกับผูตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ๆ ในการประเมินผลการ
ดําเนินการกระทรวง 

 รายงานผลสัมฤทธิ ์จัดทําและรายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของ
กระทรวงในระบบ eMENSCR ภ าย ในไตรมาส ที่  ๑  ขอ ง
ปงบประมาณถัดไป 

ผูตรวจราชการกรม 

 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การดําเนินงาน 
ตามภารกิจหนาที่ของกรมใหเปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการกรม และรายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานในระบบ 
eMENSCR ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปงบประมาณถัดไป 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) 

คณะกรรมกา รตรวจสอบและประ เ มิ นผลภาคร าชกา ร  
(ค.ต.ป.) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบ และกําหนดประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลประจําป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุม
กระทรวง (อ.ค.ต.ป.) 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลประจําปท่ี ค.ต.ป. กําหนด โดยใชขอมูลจากระบบ 
eMENSCR 

ประเมินสถานการณการบรรลุเปาหมาย
และทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ตอไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจํา
กระทรวง (ค.ต.ป. กระทรวง) 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงให
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจําป รวมทั้ง ตองเปนไปตามตัวชี้วัดกระทรวง (KPIs 
Basket) ตามแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ดวย 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาม
แผนปฏิบัติการดาน... 

 รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการดาน... 

 

สํานักงบประมาณ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธ์ิการใชจายงบประมาณ โดย
ใชขอมูลจาก eMENSCR 

นํารายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานเพื่อ
เป นข อมู ล ส นั บสนุ นกา ร จั ดส รร
งบประมาณรายจายประจําป 

สศช.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ  

 พัฒนาระบบ eMENSCR รองรบัการรายงานผลสัมฤทธ์ิ   

 จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ (รายงาน
ประจําป) 

 

วิ เ ค ร า ะ ห  Gap แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณการบรรลุ เปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติ เพื่อเปนกรอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
กลไกตาง ๆ  

๓.๑.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่  

๑) ความเปนมา 

๑.๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติในคราวการประชุม ครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่ เพื่อใหการ
พัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตรชาติได 
อยางแทจริง โดยประกอบดวย ๓ แนวทางการขับเคลื่อน ไดแก (๑) แผนในระดับพื้นที่ตอง
ตอบสนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ (๒) การจัดทําโครงการและการดําเนินงาน 
เพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ (๓) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 



๓.๑-๘ 
๑.๒) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ในระดับพื้นที่ ตามที่สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
เสนอ โดยใหสํานักงานฯ และหนวยงานที่เก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
ขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย และ 
ใหสํานักงานฯ เรงรัดการสรางการรับรูเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับ
พื้นที่ใหกับภาคสวนตางๆ ใหชัดเจน โดยใหบูรณาการรวมกับคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
และหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการดังกลาวใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

๑.๓) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ในคราวการประชุมครั้ง ท่ี 
๒/๒๕๖๔ มีมติรับทราบความคืบหนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่ 

๒) กาวหนาการดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนของจังหวัดและ 
กลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรางกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ / หลักเกณฑ
การจัดทําแผนปฏิบัติการภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รวมทั้งกําหนดกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานภายใตกลไกของ ก.บ.ภ. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่ใหจังหวัด
และกลุมจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อจัดสงไปยังฝายเลขานุการของ ก.บ.ภ. ภายใน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อจัดสง
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนการกําหนดใหสวนราชการจัดทําขอเสนอโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดสงภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เพื่อให ก.บ.ภ. อนุมัติแผนและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

๒.๑) นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนในระดับพื้นที่ ก.บ.ภ. ไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการจัดทําแผนในระดับพื้นที่ ดังนี้ 

๒.๑.๑) รางกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติ
การภาคประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ไดมีการกําหนดแนวคิดในการราง
กรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ใหเปนจุดเชื่อมตอของยุทธศาสตรชาติ
และแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไปสูแผนในระดับ
พื้นที่อื่น ๆ ไดแก แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแปลงไปสูการปฏิบัติ
ผานแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุ มจังหวัด ซึ่งเปนไปตามหลัก
ความสมัพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และนอกจากนี้รางกรอบ
แผนพัฒนาภาคจะตองมีการวิเคราะหศักยภาพ ความตองการ และทรัพยากรของภาค
ควบคูกันไปดวย เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่ภาคสามารถตอบโจทยการพัฒนาของประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจริง 

๒.๑.๒) นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งเปนแผนระยะ 
๕ ป จะตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางของแผนใหสอดคลองกับ



๓.๑-๙ 
แผนพัฒนาภาค ในฐานะที่เปนแผนชี้นําการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่และเปนจุด
เชื่อมตอของยุทธศาสตรชาติตลอดจนแผนระดับที่ ๒ ตาง ๆ สูการปฏิบัติ นอกจากนี้
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด จะตองสอดคลอง
กับเปาหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ตามหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 

๒.๒) การจัดทําโครงการและการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ การจัดทํา
โครงการภายใตแผนพัฒนาภาค/แผนปฏิบัติการภาค และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด สวนราชการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคจะตองมีการมองเปาหมาย
รวมกัน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการที่สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับพื้นที่ 
และการดําเนินโครงการของทุกสวนราชการในพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกันบนกระบวนการ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง โดยใชขอมูลจากหวงโซ
คุณคา (Value Chain) ขอมูลสถิติ สถานการณและงานวิจัยประกอบการจัดทําโครงการ
รวมกัน และมีการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของโครงการ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบที่มีตอเปาหมายและระยะหางจากเปาหมายของแผนในระดับพื้นท่ี 

๒.๓) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของในระดับพื้นที ่สํานักงานฯ ไดพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
ใหรองรับการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในระดับพ้ืนที่ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการติดตามฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี ก.บ.ภ.  
ไดกําหนดใหจังหวัด กลุมจังหวัด และสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๓.๑) นําเขาขอมูลแผนในระดับพื้นที่ โดยสํานักงานฯ ไดบรรจุโครงสรางของแผนพัฒนา
ภาคในระบบ eMENSCR เพื่อเปนจุดเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุม
จังหวัดประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่จังหวัด/กลุมจังหวัดจะตองนําเขาขอมูลของ
แผนดังกลาวในระบบ eMENSCR ในชวงไตรมาสที่ ๒ ของปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หลังจากทีค่ณะรัฐมนตรีรับทราบแผนในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  

๒.๓.๒) การรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนในระดับพื้นที่ สํานักงานฯ ไดมีการพัฒนาระบบ 
ใหสามารถรองรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการภาค 
และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖  
โดยจังหวัด/กลุมจังหวัดจะตองเขามารายงานผลในระบบ eMENSCR ในชวง ๓๐ วัน 
หลังสิ้นปงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับ มาตรา ๑๖  
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหส วนราชการจะตองจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเม่ือสิ้นปงบประมาณ 

๒.๓.๓) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลในระดับโครงการ โครงการของสวนราชการ 
ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สวนราชการการ
จะตองนํา เขาขอมูลโครงการในระบบ eMENSCR ในชวงไตรมาสที่  ๑ ของ
ปงบประมาณ โดยจะตองแสดงความเชื่อมโยงของโครงการตอยุทธศาสตรชาติ  
แผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ ๓ 
โดยเฉพาะแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ



๓.๑-๑๐ 
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด และจะตองรายงานความกาวหนาของโครงการ 
เปนรายไตรมาส ในชวง ๓๐ วันหลังสิ้นสุดแตละไตรมาส ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ระเบียบ วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) การดําเนินการในระยะตอไป 

ในหวงเวลาที่ผานมากระบวนการการจัดทําแผนและโครงการในระดับพื้นที่ยังคงมีความทาทาย 
เนื่องจากมีภาคสวนที่เกี่ยวของจํานวนมากและมีความหลากหลาย จึงมีขอจํากัดในการสรางความรู
ความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอาจยังไมเกิดการมีสวนรวมโดยทุกภาคสวน ดังนั้น 
สํานักงานฯ และกระทรวงมหาดไทยจะรวมกันสรางความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผน 
และโครงการใหกับสวนราชการในพื้นที่ใหมากย่ิงขึ้น และมุงเนนการพัฒนากลไกการมีสวนรวม 
โดยทุกภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับพื้นที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม และเนนย้ําถึงความสําคัญของแผนระดับพื้นที่ที่ตองมี
ความครอบคลุมในประเดน็ตาง ๆ ท่ีสําคัญและสอดคลองกับบรบิทการพัฒนาของจังหวัดอยางแทจริง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๓ 



๓.๒-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

 

๑. ความเปนมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๔ ไดระบุใหมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระดับ ๒ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่องในแตละชวงระยะเวลาหาปที่มีความสอดคลองกับแนวนโยบาย
แหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งของประเทศและของโลก และมาตรา 
๑๕ ใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีเนื้อหาในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาที่ย่ังยืน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการพัฒนา
เมืองและภูมิภาค และดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวน 

๑.๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ (ราง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ ในขณะเดียวกัน สํานักงานฯ ไดจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
ทุกภาคสวนตอ (ราง) กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี
การประชุมรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่ ๑๘ กลุมจังหวัด และ ๖ กลุมเฉพาะในสวนกลาง รวมถึงการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปผานชองทางออนไลน 

๑.๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สํานักงานฯ ไดดําเนินการจัดประชุมประจําป ๒๕๖๔ ในหัวขอ “Mission 
to Transform : ๑๓ หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” ในรูปแบบการประชุมออนไลน เพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหกับสาธารณชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาตาง ๆ 
เก่ียวกับสาระสําคัญของรางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ รวมถึงเปดโอกาสใหหนวยงานของรัฐและภาคี
การพัฒนารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 
๓,๐๐๐ คน 

๑.๔ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรฐัมนตรี มีมติรับทราบสาระสําคัญของ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และกรอบแนวคิดของการขับเคลื่อน ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

๒. สาระสําคัญของ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๒.๑ บทบาท ความสําคัญ และสถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนแผนระดับ ๒ ซึ่งเปนกลไกในการถายทอดยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติโดยทําหนาที่ระบุทิศทาง
และเปาหมายการพัฒนาที่ประเทศควรใหความสําคัญและมุงดําเนินการในระยะ ๕ ป ดังนั้นเพื่อให
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ สามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการปรับเปลี่ยนกรอบ 
การจัดทําแผนฯ ใหครอบคลุมเฉพาะประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีลําดับความสําคัญสูงในระยะ
ของแผนฯ โดยประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรชาติที่ไมไดระบุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
จะยังคงไดรับความสําคัญและดําเนินการขับเคลื่อนผานแผนระดับ ๒ อ่ืน ซึ่งไดแก แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 



๓.๒-๒ 
 

๒.๒ หลักการและแนวคิด การจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ อยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่สําคัญ  
๔ ประการ ไดแก (๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักพอประมาณและมีเหตุผล  
ดวยการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ควบคูกับการสรางภูมิคุมกันที่ดี  
โดยปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติตาง ๆ ใหเทาทันกับพลวัตของโลก (๒) แนวคิด Resilience  
โดยมุ งเนนการลดความเปราะบางตอการเปลี ่ยนแปลงทั ้งจากภายนอกและภายในประเทศ  
การสรางความพรอมในการรับมือและปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ และการพลิกวิกฤต 
ใหเปนโอกาสเพื่อสรางการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน (๓) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุมและสงตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ดีไปยังคนรุนตอไป และ (๔) โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยอาศัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรม และองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง 
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  

นอกจากนี้ การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังไดคํานึงถึงเงื ่อนไขและขอจํากัดที่เกิดจาก 
การแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทในระดับประเทศและโลก 
ในระยะยาวอันเปนผลสืบเน่ืองจากสถานการณโควิด-๑๙ 

๒.๓ วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ มีวัตถุประสงคเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู 
“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยมีเปาหมายหลักที่ตองการบรรลุผล  
๕ ประการ ประกอบดวย 

๒.๓.๑ การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคญั ใหสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

๒.๓.๒ การพัฒนาคนสําห รับโลกยุคใหม  โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ 
ท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม เตรียมพรอมกําลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุมครองทางสังคมเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ในชีวิต  

๒.๓.๓ การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ําทั้งในเชิงรายได ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาส
ใหมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม  

๒.๓.๔ การเปลี่ยนผานไปสูความย่ังยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
แกไขปญหามลพิษสําคัญดวยวิธีการที่ยั่งยืน มุงสูการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย 
ในระยะยาว  

๒.๓.๕ การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือตอการเปลี่ยน
ผานสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของภาครัฐใหสามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

โดยตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามเปาหมายหลัก 
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ มีดังนี้ (๑) รายไดประชาชาติตอหัวเทากับ ๘,๘๐๐ เหรียญสหรัฐ (๒) ดัชนีการ
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พัฒนามนุษยอยูที่ ๐.๘๒๐ ซึ่งจัดอยูในระดับการพัฒนามนุษยระดับสูงมาก (๓) ความแตกตาง
ของความเปนอยูระหวางกลุมประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดรอยละ ๑๐ และต่ําสุด
รอยละ ๔๐ มีคาตํ่ากวา ๕ เทา (๔) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวม (สาขาพลังงาน
และขนสง/อุตสาหกรรม/การจัดการของเสีย) ลดลงไมนอยกวารอยละ ๑๕ จากการปลอย 
ในกรณีปกติ และ (๕) ดัชนีรวมสะทอนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมีคา 
ไมต่ํากวา ๑๐๐ ซึ่งเปนผลรวมจาก ๔ ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎ
อนามัยระหวางประเทศและการเตรียมความพรอมฉุกเฉินดานสุขภาพ อันดับความเสี่ยงดาน
ภูมิอากาศ อันดับความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล และอันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล 

๒.๔ หมุดหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ประกอบดวย ๑๓ หมุดหมายการพัฒนา  
เพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนในลักษณะของประเด็นหรือวาระการ
พัฒนาที่ตองใหความสําคัญ ซึ่งมีท่ีมาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทย รวมถึงแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ และผลการพัฒนา 
ในประเทศในระยะเวลาที่ผานมา โดยทั้ง ๑๓ หมุดหมายการพัฒนา จําแนกออกไดเปน ๔ มิติ ดังนี้ 

๒.๔.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย ประกอบดวย ๖ หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  
โดยการสงเสริมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาเพ่ิมสูง ผานการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพื่อการยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผูประกอบการ
เกษตรทั้งในดานการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญ อาทิ ทรัพยากรน้ํา ระบบการรวบรวมและขนสงสินคาเกษตร ระบบประกันภัย
และรบัรองคุณภาพมาตรฐานสินคา และฐานขอมูลทางการเกษตร 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน  
โดยการผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทองเที่ยวไทยจากการเนนดึงดูดนักทองเท่ียว
จํานวนมาก มาสูการทองเท่ียวที่มีมูลคาเพิ่มสูง โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค เอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชนและ 
การทองเที่ยวในเมืองรอง และยกระดับบริการและการบริหารจัดการการทองเท่ียวใหได
มาตรฐานสากลและสอดคลองกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน โดยการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนผานอุตสาหกรรมยานยนตเดิมไปสูยานยนตไฟฟาตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ดวยการสงเสริม
ใหเกิดการสรางฐานการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นสวนสาํคัญ ผลักดันให Product Champion 
ของไทย ไดแก รถปกอัพ อีโคคาร และจักรยานยนต ปรับสูระบบการขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาโดยเร็ว พรอมทั้งสนับสนุนใหผูประกอบการเดิมสามารถพัฒนาไปสูสายการผลิต 
ของยานยนตไฟฟาได ตลอดจนสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาในภาคสวนตาง ๆ และการ
สรางความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง โดยการสนับสนุนการ
ยกระดับบริการทางการแพทยบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และการสรางมูลคา 
ทางเศรษฐกิจจากสินคาและบริการสุขภาพบนฐานความโดดเดนของเอกลักษณความเปนไทย 
รวมถึงการสรางระบบนิเวศท่ีเอื้อใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ทางการแพทยและสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาวะในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม และการสราง
ความมั่นคงของระบบสาธารณสุขในระยะยาว 
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หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่ สําคัญ 
ของภูมิภาค โดยการพัฒนาความสัมพันธทางการคาและการลงทุนกับตางประเทศ โดยเฉพาะ 
การผลักดันและเพ่ิมเติมกรอบความรวมมือขอตกลงเขตการคาเสรี พัฒนาระบบคมนาคม
และโลจิสติกสใหเชื่อมโยงไรรอยตอตั้งแตระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน ใหเปนการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ตลอดจนปรับปรุงการอํานวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุนทั้งโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและโครงสรางพ้ืนฐานดานการบริหาร
จัดการ 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
ของอาเซียน โดยการสรางความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ควบคู
ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศใหเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สําคัญของโลก และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยใหเปนดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ผานการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศและผลักดันใหเกิดถายทอดองคความรูใหผูประกอบการไทย การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางดิจิทัล การพัฒนากําลังคน และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒.๔.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย ๓ หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแขงขันได โดยมุงเนนการพัฒนาระบบนิเวศใหเอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจและ 
การยกระดับความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะ 
การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน และสรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกับผูประกอบการรายใหญ พรอมทั้งยกระดับระบบการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐใหมีลักษณะมุงเปา ตอบโจทยความหลากหลาย
ของธุรกิจและการแขงขันในยุคดิจิทัล  

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู  ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  
โดยใหความสําคัญกับการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางพื้นท่ี ดวยการผลักดัน
ใหภาคเปนฐานเศรษฐกิจสําคัญของประเทศที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ควบคูกับ 
การพัฒนาเมืองตาง ๆ  ใหมีความนาอยู เอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผานการสงเสริมการลงทุนและ
การจางงาน การสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน และการเสริมสรางสมรรถนะของทองถ่ินในการบริหารจัดการพื้นท่ี 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม โดยการแกปญหาความยากจนขามรุนดวยวิธีการแบบมุงเปา เพ่ือใหเด็ก
จากครัวเรือนยากจนขามรุนมีโอกาสไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะไดอยางเต็มศักยภาพ  
มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และผลักดันใหครัวเรือนสามารถหลุดพน 
จากความยากจนไดอยางยั่งยืน พรอมกับการพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ
สําหรับทุกชวงวัย ตั้งแตเด็กปฐมวัย วัยแรงงาน และผูสูงอายุ บนฐานของประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืนทางการคลัง 

๒.๔.๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๒ หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายที่  ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า โดยการผลักดัน 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตและบริโภคใหเกิดการใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม  
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ลดของเสียใหเหลือนอยที่สุด และลดปริมาณการปลอยคารบอน สนับสนุนใหชุมชนและ
เกษตรกรสามารถสรางรายไดจากแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การปลูกปา
เศรษฐกิจเพื่อเก็บกักคารบอน การทองเที่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแบงปน รวมถึงสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน 

หมุดหมายที่  ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการปองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในพื้นท่ีสําคัญ ครอบคลุมตั้งแตการเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศในการประเมินความเสี่ ยงในระดับพื้ นท่ีและการเตือนภัย การใชมาตรการ 
เชิงปองกัน (อาทิ การจัดการเก่ียวกับผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน และการกอสรางอาคาร)  
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง เปนปราการสําคัญในการลดความรุนแรง 
ของภัยธรรมชาติ และการสรางความพรอมใหกับประชาชนและชุมชนในการรับมือและปรับตัว 
กับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๒.๔.๔ มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบดวย ๒ หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายที่  ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ งเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย 
การพัฒนาแหงอนาคต โดยการยกระดับคุณภาพของทุนมนุษยผ านการสนับสนุน 
ใหคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทั้งการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย การปรับปรุงระบบการศึกษา การเพิ่มพูนทักษะใหวัยแรงงาน และการพัฒนาผูสูงอายุ
ใหเปนพลังของสังคม พรอมทั้งใหความสําคัญกับการสรางกําลังคนสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุน 
ภาคการผลิตเปาหมายและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
เพื่อสรางความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

หมุดหมายที่  ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  
โดยการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการและการทํางานของภาครัฐ โดยพัฒนาการใหบริการ
และการทํางานแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เปดใหภาคสวนอ่ืนเขามามีสวนรวมในการ
ใหบริการของภาครัฐ กระจายอํานาจการบริหารจัดการภาครัฐ สรางความโปรงใสและ 
ธรรมาภิบาล ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผูมีศักยภาพ 
และยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเปนและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

๒.๕ ความสอดคลองระหวางรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)  

(ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุงหวังใหแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทําหนาท่ีเปนกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูง 
ตอการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป และเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ 
เพื่อขับเคลื่อนสูความเจริญเติบโตที่ทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน รางแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ จึงมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับทั้ง ๖ ยุทธศาสตรชาติ ๒๓ ประเด็นแผนแมบทฯ และ 
๑๗ เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

สําหรับหมุดหมายที่ ๑๓ มีความสอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติใน ๔ ดาน ไดแก  
(๑) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ในประเด็นเปาหมาย ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  
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(๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใน ๒ ประเด็นเปาหมาย คือ ประเทศ
ไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน (๓) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๒ ประเด็นเปาหมาย คือ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ (๔) 
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมีความเช่ือมโยง
หลักกับ ๓ ประเด็นแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ประเด็นที่ ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นท่ี ๒๒ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีความความเชื่อมโยงหลักกับ ๒ เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
ไดแก เปา ๑๖ สงเสริมสันติภาพและการเขาถึงระบบยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน และเปา ๑๗ สราง
ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน และหากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงหมุดหมาย 
ที่ ๑๓ กับแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๒ ดาน ไดแก ดานการบริหารราชการแผนดิน และ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๓.๒) 

๓. สํานักงานฯ อยูระหวางดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีกําหนดจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และจะ
นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาฯ ที่ปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ในชวงเดือนกุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๖๕ ตามลําดับตอไป นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ใหสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางเปนรปูธรรม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………… 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ 
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

ของรัฐบาลดิจทิัล 
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ระเบียบวาระที่ ๔   :  เรื่องเพื่อหารือ 

 : ความกาวหนาการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล 

 

๑. ความเปนมา  

ความกาวหนาการขับเคล่ือนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล (รายละเอียดนําเสนอในที่ประชุม) 

๒. ขอวิเคราะหและขอสังเกตของฝายเลขานุการ 

๒.๑ การขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัลที่สอดคลองกับแผนระดับที่ ๑ และ ๒ 

การขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัลมีวัตถุประสงคหลักเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนรูปแบบดิจิทัล
มากขึ้น ซึ่งจะชวยใหการทํางานภาครัฐ การบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบการทํางานไดงายข้ึน เกิดความโปรงใสภาครัฐมากข้ึน ซึ่งมีความ
สอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) และ รางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ และ รายละเอียดสรุปได 
ดังนี ้

ความสอดคลองที่เกี่ยวของกับแผนระดับตาง ๆ 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็นที่ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นที่  ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการ

เปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน

อยางมปีระสิทธิภาพ 

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปาหมายหมายแผนแมบทประเด็น ๒๐๐๐๐๑ บริการ

ของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

ของผูใชบริการ 

เปาหมายหมายแผนแมบทยอย ๒๐๐๑๐๑ บริการ

ภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

เปาหมายแผนแมบทประเด็น ๒๐๐๐๐๒ ภาครัฐมีการ

ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

เปาหมายหมายแผนแมบทยอย ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐ

มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา มาตรฐานสากลและมีความ 

คลองตัว 
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ความสอดคลองที่เกี่ยวของกับแผนระดับตาง ๆ 

แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับ

ปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ

แผนดิน 
กิจกรรมปฏิรปูที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน

และการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 

รางแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐ ที่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

กลยุทธที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดจิิทัล 

ที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

ประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนขอมูลภาครัฐทั้งหมด 

ใหเปนภาครัฐดิจิทัล และปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานภาครัฐเปนดิจิทัล 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดําเนินงานที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติมีการดําเนินการ
ผานกลไกการขับเคลื่อนท่ีมีอยูแลวในปจจุบันผานหนวยงานงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ทั้ง ๓ 
ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติ โดยเปนการกําหนดหนวยงานงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ประกอบดวย หนวยงาน
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแมบทฯ (จ.๑) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็น
ของแผนแมบทฯ (จ.๒) และหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับยอยของแผนแมบทฯ (จ.๓) 
และหนวยงานผูรับผิดชอบหลักที่เก่ียวของกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) สรปุได ดังนี้ 

หนวยงานงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็น หนวยงานเจาภาพ

ขับเคลือ่นประเด็น (จ.๑) 

หนวยงานเจาภาพขับเคลือ่น

เปาหมาย (จ.๒) 

หนวยงานเจาภาพขับเคลือ่น

เปาหมายของแผนยอย (จ.๓) 

๒๐.การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัด) 

 กระทรวงมหาดไทย 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน 

หนวยงานผูรบัผิดชอบหลักทีเ่กี่ยวของกับแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) 

แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูป หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 

แผนการปฏิรูปประเทศ

ดานบริหารราชการ

แผนดิน 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ 

ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ

บรหิารงานและการบริการ

ภาครัฐไปสูดิจิทัล 

กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 สํานักงาน ก.พ.  

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  

 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) 
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๒.๒ ขอสังเกตในการขับเคล่ือนการดําเนินงานที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

๒.๒.๑ ขอมูลการรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
(รายงานประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการสรุปสถานการณการบรรลุ
เปาหมายของแผนแมบทฯ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐได ดังนี้ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

รหัส เปาหมายแผนแมบทยอย 
สถานะการบรรลุเปาหมาย 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ 

๒๐๐๑๐๑ บรกิารภาครัฐไดรบัการปรบัเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น   

๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา มาตรฐานสากลและ 

มีความคลองตัว 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

รหสั เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
สถานะการบรรลุเปาหมาย 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ 

๐๒๐๒ ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยง

กันกาวสูรฐับาลดิจิทัล 
  

๐๒๐๔ กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง

พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ
 

 

สถานการณการบรรลุเปาหมายของป ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ของแผนแมบทยอย ๒๐๐๑๐๑ บริการ
ภาครฐัไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น อยูในระดับต่ํากวาคาเปาหมายข้ันวิกฤติ และแผน
แมบทยอย ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา มาตรฐานสากลและมีความคลองตัว  
อยูในระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง นอกจากนี้ สถานการณการบรรลุเปาหมายของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) ในสวนที่เกี่ยวของตอการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล 
พบวาเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๐๒๐๒ ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
กาวสูรัฐบาลดิจิทัล อยูในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมาย และ เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ท่ี ๐๒๐๔ กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
อยูในระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง  

ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม พบวา เปาหมาย
ดังกลาวยังอยูในระดับต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดมีสาเหตุหลักจาก (๑) บุคลากรภาครัฐยังคง
ดําเนินการทํางานในรูปแบบเดิม ขาดทักษะดานดิจิทัล บุคลากรไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
เทคโนโลยีดิจิทัลได และ (๒) โครงสรางพ้ืนฐานและกระบวนการทํางานของหนวยงานของรัฐยังไม
สนบัสนุนการทํางานรัฐบาลดิจิทัลแบบครบวงจร (๓) ขอจํากัดดานกฎหมายที่จําเปนตองปรับปรุง
เพื่อใหรองรับการเชื่อมโยงขอมูลและบูรณาการขอมูลรวมกัน และ (๔) การพัฒนาการใหบริการ 
ในรูปแบบดิจิทัลของหนวยงานยังมีความซ้ําซอนตางคนตางดําเนินการตามภารกิจของตนเองไมมี
การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ  
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นอกจากนี้ จากการพิจารณาขอมูลการดําเนินการสํารวจระดับความพรอมและวุฒิภาวะของ
องคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Domain and Area : 
MDA) ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) เพิ่มเติม พบวา ในป ๒๕๖๓  
ที่ กพ. ไดมีการสํารวจหนวยงานระดับกรม จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๕ หนวยงาน และมีการตอบ
กลับทั้งสิ้น ๒๙๒ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๙๒.๗๐% โดยสวนใหญผลสํารวจระดับความ
พรอมและวุฒิภาวะขององคกรอยูระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๑% อยางไรก็ตาม 
จากผลสํารวจดังกลาวยังพบหนวยงานระดับกรมที่มีความพรอมและวุฒิภาวะขององคกร
อยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ ๖.๗๖% ซึ่งปญหาอุปสรรคสวนใหญของหนวยงาน พบวา 
ระบบการบริหารจัดการภายในของหนวยงานยังไมมีการปรับเปลี่ยนไปใชในรูปแบบดิจิทัล
เทาที่ควร สงผลใหการติดตอประสานงานภายในหรือภายนอกหนวยงานยังเกิดปญหา
อุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานที่เก่ียวของดวย 

๒.๒.๒ ขอสังเกตของดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ที่ผานมาในชวงระหวางป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สศช. ไดมีการประมวลผลการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตรชาติระหวาง ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พบขอสังเกตที่สําคัญ อาทิ (๑) การจัดทํา
โครงการสําคัญ (X) อาจยังขาดการมองเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  
(๒) การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (X) เพื่อการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติที่ผานมา ยังไมครอบคลุมทุกหนวยงานของรัฐและทุกเปาหมายแผนแมบทยอย  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เปนตนไป เปนชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหบรรลุเปาหมาย
ไดอยางเปนรูปธรรม สศช. จึงไดดําเนินการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
เพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติใน ๔ แนวทาง ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบแนวทาง
ดังกลาว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูล 
เชิงประจักษ โดยใหยึดแนวทางการดําเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ดังกลาวซึ่งปจจุบันหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของไดมีการดําเนินการจัดทําโครงการสําคัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวเสร็จ โดยฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการสรุปขอสังเกตของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการดําเนินการรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางที่กําหนดไว 
ดังนี ้

๑) ขอสังเกตการขับเคล่ือนตามแนวทางที่ ๑ การมองเปาหมายรวมกัน  

แผนแมบทประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ หนวยงานเจาภาพ
ท้ัง ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) ไมไดมีการดําเนินการประสานบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน ซึ่งจากการประมวลการทบทวนหนวยงานที่เกี่ยวของพบขอสังเกต 
ท่ีสําคัญ อาท ิเปาหมายแผนแมบทยอยที่ ๒๐๐๑๐๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ซึ่งเปนหนวยงานเจาภาพ ทั้ง ๓ ระดับ ยังคงเลือกความสอดคลองกับเปาหมาย 
ในสวนของสนับสนุน และ เปาหมายแผนแมบทยอยที่ ๒๐๐๔๐๑ กระทรวงมหาดไทย
เปนหนวยงานเจาภาพ (จ.๓) ไมมีการดําเนนิการเลือกความสอดคลองตอเปาหมาย  

๒) ขอสังเกตการขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๒ การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุ
เปาหมายแผนแมบทยอยและการจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญ 
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๒.๑) หวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย 

หวงโซคุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอยที่ ๒๐๐๑๐๑ มีโครงการที่รองรับในป 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๖๖๙ โครงการ และแผนแมบทยอยท่ี ๒๐๐๔๐๑ 
มีโครงการในป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๒,๑๕๐ โครงการ โดยองคประกอบ
ของหวงโซคุณคาของเปาหมายดังกลาวมีโครงการมารองรับครบทุกองคประกอบ 
อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุเปาหมายจากรายงานประจําป 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ พบวาสถานการณการบรรลุเปาหมายอยูในระดับต่ํากวาคา
เปาหมายขั้นวิกฤต ิและอยูในระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาเปาหมายดังกลาวมีโครงการมารองรับจํานวนมากแตไมสะทอนสงผลตอการ
ขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๒.๒) การจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญ 

๒.๒.๑) หนวยงานสนับสนุนหลักกับขอเสนอโครงการสําคัญฯ พบวา หนวยงาน
สนับสนุนหลักไมมีการจัดสงขอมูลโครงการสําคัญฯ เขามาในระบบ 
eMENSCR ประกอบดวย (๑) เปาหมายแผนแมบทยอยที่ ๒๐๐๑๐๑ 
อาทิ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และ 
(๒) เปาหมายแผนแมบทยอยที่ ๒๐๐๔๐๑ อาทิ สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

๒.๒.๒) หนวยงานสนับสนุนกับขอเสนอโครงการสําคัญฯ พบวา หนวยงาน
สนับสนุนโดยเฉพาะหนวยงานที่เปนเจาภาพ (จ.๑ - จ.๓ ) ไมมีการจัดสง
ขอมูลโครงการสําคัญฯ เขามาในระบบ eMENSCR เปาหมายแผนแมบท
ยอยที่ ๒๐๐๔๐๑ อาท ิสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๒.๒.๓) รายละเอียดขอเสนอโครงการสําคัญฯ พบวา ขอเสนอโครงการของ
หนวยงานมีรายละเอียดโครงการไมสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิง
เหตุและผล XYZ (Causal Relationship) รวมทั้งยังขาดขอมูลเชิงประจักษ
ไมสะทอนถึงการบรรลุเปาหมายแผนแมบทฯ อาทิ ขอมูลตัวเลข สถิติ 
และงานวิจัย 

๓) ขอสังเกตการขับเคล่ือนตามแนวทางที่ ๓ การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ
โครงการ 

แผนแมบทประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐมีการจัดสง
ขอเสนอโครงการมาทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ โดย สศช. และหนวยงานที่เก่ียวของไดมีการ
จัดลําดับความสําคัญโครงการตามหลักเกณฑการพิจารณาการใหคะแนน พบวา มีจํานวน
โครงการสําคัญที่ผานการคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ โดยเปนโครงการสําคัญ 
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อน (จ.๑-๓) ที่จัดสงขอเสนอโครงการสําคัญ 
และไดรับการคัดเลือกโครงการสําคัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเปาหมายที่เกี่ยวของ 
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดดาํเนินการสรุปภาพรวมดังนี้  

 

 



๔-๖ 
 

หนวยงานเจาภาพ (จ.๑-๓) ที่จัดสงขอเสนอโครงการ/ไดรับการคัดเลือกโครงการสําคญั 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๔) ขอสังเกตการขับเคล่ือนตามแนวทางที่ ๔ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ฝายเลขานุการไดมีการติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปของหนวยงาน  
ผานทางระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ  
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ีใหทุกหนวยงานของรัฐนําเขาขอมูลแผนระดับที่ ๓  
ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายป แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ป แผนปฏิบัติการดาน... และ
แผนอ่ืน ๆ ในระบบ ซึ่ง ฝายเลขานุการฯไดมีการรวบรวมขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล พบวา มีหลายหนวยงานยังไมไดนําเขา
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว อาทิ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักปลัด) ซึ่งหนวยงานอาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณสงผลใหไมไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

๓. ขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล 

จากขอมูลสถานการณบรรลุเปาหมาย การดําเนินการ ปญหาอุปสรรค จากรายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ และรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ รวมทั้ง
ขอมูลการสํารวจระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล (MDA)  
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําขอขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประกอบ 
การหารือ ดังน้ี 

๓.๑ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองประสานและบูรณาการรวมกัน โดยหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทุกระดับที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัล 
จะตองวิเคราะหความครอบคลุมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมขับเคลื่อนการบรรลุผลลัพธ
ตามเปาหมายแผนแมบทยอย โดยพิจารณาจากภารกิจของหนวยงาน และขอมูลโครงการ/การ
ดําเนินงานท่ีผานมาภายใตเปาหมายแผนแมบทยอยในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางบูรณาการในทิศทาง
เดียวกัน 

๓.๒ หนวยงานเจาภาพฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติ โดยใช (๑) หวงโซคุณคาของประเทศไทย ฉบับแกไขป ๒๕๖๖ ของแตละเปาหมายแผน
แมบทยอย (๒) ขอมูลสถิติ สถานการณ งานวิจัย และรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
ประจําป ๒๕๖๒ และป ๒๕๖๓ รวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของบนฐานขอมูลเชิงประจักษ (๓) หลักเกณฑ
การคัดเลือกโครงการสําคัญ เปนขอมูลประกอบการจัดทําโครงการบนฐานขอมูลเชิงประจักษอยางแทจริง
ยึดหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล และวงจรนโยบาย เพื่อใหการจัดทําโครงการ เพื่อขับเคลื่อน



๔-๗ 
 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติสามารถปดชองวางการพัฒนาของแตละเปาหมายแผนแมบทยอย
ไดแทจริงอยางเปนบูรณาการ ไมซ้ําซอน โดยในระยะแรกควรใหความสําคัญดานการเรงรัดใหหนวยงาน
ภาครัฐปรับเปลี่ยนขอมูลสําคัญของตนใหอยูในรูปแบบดิจิทัล (Data Digitization) ที่มีคุณภาพ ตาม
กรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) ใหแลวเสร็จกอน เพื่อเปนฐานในการจัดการขอมูลอยาง
เปนระบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐตอไปนอกจากน้ี 
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ป และ รายป เปนแผนระดับท่ี ๓ หลัก
ในการถายระดับเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่  ๒ ไปสูการปฏิบัติตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง คูมือแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ ๓ และการเสนอ
แผนระดับที่ ๓ ในสวนของปฏิบัติการดาน... 

๓.๓ หนวยงานที่ เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการดําเนินการของรัฐบาลดิจิทัลควรใหความสําคัญกับ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานสูการทํางานในรูปแบบดิจิทัล โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับผูบริหาร ให
ตระหนักรูถึงความจําเปนเรงดวนของการปรับเปลี่ยนบริบท รูปแบบ และวิธีการทํางานภาครัฐ ใหมีความ
พรอมทั้งกรอบความคิดทัศนคติ และทักษะ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเปนปจจัย
แหงความสําเร็จเร่ิมตนท่ีสําคัญของการปรับเปลี่ยนปจจัยอื่น ๆ ทั้งในสวนของโครงการและกระบวนการ
ทํางานกฎระเบียบไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

๓.๔ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองวิเคราะหและพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การขับเคลื่อนการดําเนนิการของรัฐบาลดิจิทัลไมใหเปนอุปสรรคตอการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใชในการดําเนนิงานตอไป 

๔. ขอเสนอเพื่อหารือ 

ความคิดเห็นของกรรมการตอแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนหนวยงานไปสูการเปน
ภาครัฐดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
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