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การประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

ครั้งที่ 1/2565 

เอกสารประกอบการประชุมฯ 
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วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น.  
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
วาระที่ 1 
วาระที่ 2 
วาระที่ 3 

วาระที่ 4 

วาระที่ 5 

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564 
เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องอื่นๆ 

3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมตคิณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ 

3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 และรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

4.1 แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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วาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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วาระที่ 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชมุ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

ครั้งที่ 2/2564 
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วาระท่ี 3 
3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
 ของศูนย์อ านวยการขจัดความ
 ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
 อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
3.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 ในระดับพื้นที่ 

วาระท่ี 1 
เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ค รั้ ง ที่  1 / 2 5 6 4  เ ม่ื อ วั น ที่  
22 กุมภาพันธ์ 2564 

วาระท่ี 4 
4.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566  
 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ แ ล ะ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (ปี 2566 –  ปี 2570) 
4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และ
 ประเ มินผล เพื่ อขับ เคลื่ อน
 ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

วาระท่ี 5  
เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2564 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ครั้งที่ 2/2564 

16 ก.ย. 64 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้จัดส่ง
รายงาน 

การประชุมฯ 
เพ่ือให้

คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

22 ก.ย. 64 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564 

22 ก.ย. 64 27 ก.ย. 64 

ตอบกลับการรับรอง
รายงานการประชุมฯ 

 
- โดยไม่มีการแก้ไข – 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
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วาระที่ 3.1 
เรื่องเพื่อทราบ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

Check 

Act Plan 

Do 



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 nscr.nesdc.go.th 7 

242 
53 
69 

41 
95 
166 

22 
85 
140 

242 
203 
5 

242 
183 
5 

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) ความเป็นมา 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ  

แผนระดับที่ 2 

แผนระดับที ่1 : ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนระดับที่ 3 

X1    X2    X3    X4    X5    X6  …  Xn 
โครงการ/ 

การด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน… แผนอื่น ๆ 

การขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ไปสู่การปฏิบัติ 

Plan 

Do Check 

Act 

มีการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

แผนระดับท่ี 2 เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนระดับท่ี 3 และการปฏิบัติ

ให้สอดคล้องและบูรณาการ 
อย่างเป็นรูปธรรม  

และจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลเชงิประจักษ์ 

หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าแผนระดับท่ี 3 

Plan Do Check 

การปรับปรุง / แก้ไข / พัฒนากระบวนการด าเนินงาน 

ภาคส่วนต่าง ๆ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  
ใหส้ามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้ง 3 ระดับ และปรับปรุงแผนระดับที่ 3  
ให้สอดคล้อง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 
และยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลโครงการ/การด าเนินงาน 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับท่ี 2 หรือไม่ 

ระบบตดิตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 

16 ก.ย. 64 
คณะรัฐมนตรีได้เน้นย้ าความส าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ บนหลักการ PDCA ดังนี ้9 พ.ย. 64 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีมติเหน็ชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

ปรับปรุง แก้ไขแผนและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และท ิศทางการพ ัฒนาประเทศ เพื ่อ ให ้สามารถบรรล ุผลส ัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการด าเนินการ 

Act 

Plan Do 

Check 

แผนแม่บทฯ ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถบรรลุ 
เป้าหมายในห้วงปี 2565 ได้ นอกจากนี้อีกหลายประเด็นแผน
แม่บทฯ ยังมีการก าหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ที่ไม่สอดคล้อง/
สะท้อนระหว่างเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายย่อย รวมทั้ง 
ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการจัดเก็บ หรือไม่สามารถสะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

หลายเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ที่ ยังอาจไม่สามารถสะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังหลายเป้าหมาย
ระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

แผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติซ่ึง
เป็นแผนระยะยาวโดยตรง จึงควรเป็นแผนที่มุ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการ
พัฒนาประเทศท่ีส าคัญในแต่ละห้วง 5 ปี แทนการก าหนดประเด็นกว้าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐอาจยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระดับของแผนในปัจจุบัน รวมทั้งความส าคัญและความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนต่าง ๆ อาจส่งผลต่อแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 - 2580) 

แผนระดับ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ก าหนดประเด็นการพัฒนาท่ี
มีความบูรณาการและ

เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 
ประกาศใช้ เม.ย. 62 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน 
แก้ไขปัญหา อุปสรรค

เร่งด่วน  
ประกาศใช้ 6 เม.ย. 61 

ระบุทิศทางการพัฒนาที่
ประเทศควรให้

ความส าคัญและมุ่ง
ด าเนินการในระยะ 5 ปี 

นโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

(พ.ศ.2562-2565)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2561-2565) 

แผนระดับที่ 2  

สถานการณ์และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
จึงจ าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง แนวทางการพัฒนา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนแม่บทย่อย
อาจไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีมติ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ทั้งนี้ ทุกแผนอ่ืนใดที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผน
ระดับที่ 1 และ 2 ให้เป็นแผนระดับท่ี 3 ทั้งหมด  

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ประกาศใช้ 25 ก.พ. 64 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

พ.ศ. 2564-2565 

ประกาศใช้ 30 ธ.ค. 63 

นโยบายแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง  
พ.ศ. 2566-2570 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 13 (2566-2570) 
ชี้ชัด คัดกรอง ประเด็นส าคัญ 

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท าและประกาศใช้ 

ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข 
หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ เพื่อธ ำรงไว้ซึ่ง

ควำมม่ันคงแห่งชำติ 

ประกาศใช้ ต.ค. 62 

มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ก าหนดให้รัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่ าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ เกิดการ
ผ ลั ก ดั น ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย
เดียวกัน 

ความก้าวหน้า 

1 

2 

3 
เป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ขาดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ขาดข้อมูลที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

PLAN 
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ความก้าวหน้าผลการด าเนินการ 

Act 

Plan Do 

Check 

X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn 
… 

แผนระดับ 3 

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP  
โครงการ/การด าเนินงาน ที่ไม่ใช้งบประมาณ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณ
 

แผนปฏิบัติ
การด้าน ... 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการ 5 ปี/ 

รายป ี

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

X1    X2    X3    X4    X5    X6      Xn 

โครงการ/การด าเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP  
โครงการ/การด าเนินงาน ที่ไม่ใช้งบประมาณ 

ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

การจัดท าแผนระดับท่ี 3 

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน 

 แผนปฏิบัติกำรด้ำน ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนและน ำเข้ำใน
ระบบ eMENSCR แล้ว จ ำนวน 109 แผน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 แผนปฏิบัติราชการ ส่วนรำชกำรได้มีกำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรและน ำเขำ้ใน
ระบบ eMENSCR แล้ว โดยเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรรำย 5 ปี จ ำนวน 240 แผน 
และเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี จ ำนวน 917 แผน 

แผนระดับพื้นที ่(ภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด) ปัจจุบันแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรูณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) แล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญหรือโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ านวน 406 โครงการ จากทั้งหมด 3,039 โครงการ (ร้อยละ 13.36) 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จ านวน 571 โครงการ จากทั้งหมด 3,393 โครงการ (ร้อยละ 16.83) 

แผนระดับที่ 3 อำจยังไม่สำมำรถสะท้อนกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติตำม
หลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่ำงชัดเจน 

1 

ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีการจัดท าหรือน าเข้า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในระบบ eMENSCR 

โครงการไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ 
และผล และยังไม่ได้เป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ได้ เท่าที่ควร อาทิ ข้อมูลตัวเลข สถิติ  
และงานวิจัย 

1 

หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับอาจยังขาดการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งหมดภายใต้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ อาจไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

2 

3 

ควำมทับซ้อนของประเด็นกำรพัฒนำระหว่ำงแผน 
ปฏิบัติกำรด้ำน... และกำรมีแผนปฏิบัติกำรด้ำน...มำกเกิน
ควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะแผนที่ไม่มีกฎหมำยก ำหนดให้ท ำ 

2 

1 

2 

1 

2 

 แผนปฏิบัติการด้าน 

แผนปฏิบัติ
ราชการ  

ส่วนราชการมีการจัดท าแผนฯ และน าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว 

109 แผน  

ราย 5 ปี     240 แผน * 
รายปี         917 แผน ** 

หน่วยงานของรัฐบางส่วนอาจยังขาดความเข้าใจใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน ... ซึ่งสะท้อนจาก 
ความทับซ้อนของประเด็นการพัฒนาระหว่างแผน
และการมีแผนฯ มากเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะ
แผนที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้ท า รวมทั้งแผนอาจยัง
ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ป ล ง ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่างชัดเจน 

จำกจ ำนวนรวม 6 ปี  
(ค ำนวณจำก 20 แผนระดับกระทรวง และ 
205 แผนระดับกรม ต่อปี กรณีแผนรำยปี) * 

                       หมายเหต ุ: * จากจ านวนรวม 1,350 แผน ใน 6 ปี (ค านวณจาก 20 แผนระดับกระทรวง และ205 แผนระดับกรม ต่อปี กรณีแผนรายปี)  
                                      ** จากจ านวนรวม 225 แผน  (ค านวณจาก 20 แผนระดับกระทรวง และ 205 แผนระดับกรม ต่อ 5 ปี กรณีแผนราย 5 ปี) ทั้งนี้ นับรวมกรณีที่มีการปรับปรุงแผนดว้ย 

หมำยเหตุ : นับจ ำนวนจำกหน่วยงำนระดับกระทรวง กรม และหน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ อำทิ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน ฯลฯ  

DO 
ความก้าวหน้า 
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ข้อสังเกต 

แผนปฏิบัติราชการรายป ี

โครงการ/การ
ด าเนินงาน 

ผู้ตรวจราชการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

คณะกรรมการระดับชาติ ส านักงบประมาณ 

สศช. 

Check 

Act Plan 

Do 

ผู้ตรวจราชการได้ก าหนดกรอบแนวทางและประเด็นการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง /กรม
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด โดยได้น าสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤติ 
มาใช้ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 319/2564 เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

เป้าหมาย  030401  สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย  160101   ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 

• คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีมติรับทราบกรอบแนวทางและประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ 

ส านักงานฯ และส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกับ
ระบบ eMENSCR เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการด าเนินงานซ้ าซ้อนของ ค.ต.ป. ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อาจยังไม่ได้ด าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ และมุ่งด าเนินการตามภารกิจหน้าท่ีของแต่ละกลไก อาจส่งผลให้
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

Act 

Plan Do 

Check 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลสัมฤทธิ์อาจยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดข้อมูลแผนระดับที่ 3  
และโครงการ/การด าเนินงานที่มีความครบถ้วนในแต่ละปีงบประมาณ อันเกิดจากการไม่น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. คณะกรรมการระดับชาติ สงป. สศช. 

ส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือ 
สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแห่งชาติ  

(eMENSCR) 

โครงการ (X) 

แผนระดับที ่3 

ข้อมูลอื่น ๆ  

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล 

  
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมด าเนินการตามแนวทาง โดยได้น าสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤติ มาใช้ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในค าสั่ง

ส านักนายกรัฐมนตรีที่  319/2564 เรื่อง  
การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แล้วเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 

ข้อสังเกตของ
ฝ่ายเลขานุการ 

ระเบียบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 62 

     ค.ต.ป. ได้ก าหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปี 2565 แล้ว รวมทั้งกลุ่มตัวชี้วัดกระทรวง  
(KPI basket) ในการตรวจราชการแล้ว 

ผู้ตรวจราชการ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2562 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

ความก้าวหน้า 

ข้อมูลอื่น ๆ 

แผนระดับท่ี 3 ค.ต.ป. 

     ได้น าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ทอนค่าเป็นรายปีของแผนแม่บทฯ มาก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เพื่อติดตาม ประเมินผลความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณต่อการการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงบประมาณ 

ได้ก าหนดกรอบแนวทางและประเด็นการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อผู้ตรวจราชการ 

  น าข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการ ตสร . วุฒิสภา  
มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

สศช. 

CHECK 
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การจัดท าแผน 
Plan 

การปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนออยู่ในวาระ 

เพื่อพิจารณาที่ 4.1 

Do 
การด าเนินงาน 

เป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาตขิองหน่วยงาน 

คู่มือแผนระดับที่ 3 และคู่มือการจัดท าโครงการฯ 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

Check 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
ตาม KPI Basket ของ ก.พ.ร. 
และค่าเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยปี 2566 ตามยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสั งคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (66-70) 

ชี้ชัด คัดกรอง ประเด็นส าคัญ 

ประกาศใช้แผนต่าง ๆ 

น โ ย บ า ย แ ผ น
ระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง พ.ศ. 
2566 -2570 

ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคาม 

หน่วยงานของรัฐ 

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

กลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ  
ประเมินผล • เป้าหมายประเด็นและ

แผนย่อยไม่สะท้อนกัน 
• ตัวชี้วัดไม่มีการจัดเก็บ

ข้อมูล 

แผนระดับ 3 
- การแปลงแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่
การปฏิบัติยังไม่สะท้อนตามหลัก XYZ 
- ยังคงมีประเด็นทับซอ้นกันระหว่าง
แผนปฏิบัติการด้าน 
โครงการ 
- หน่วยงานเจ้าภาพทัง้ 3 ระดับ ไม่ได้
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 

• เนื่องจากขาดขอ้มูลจ านวน
ของแผนระดับที่ 3  และ
จ านวนโครงการ 

• ต้องติดตาม ตรวจสอบตามค่า
เป้าหมายรายปขีองแผน
แม่บทย่อยฯ ตามยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

หลายเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ที่ ยังอาจไม่สามารถสะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังหลายเป้าหมาย
ระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

ความครบถ้วนของการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR และการสร้างความเข้าใจนิยามของ 
“โครงการ” ที่ต้องน าเข้าระบบยังคงมีความท้าทาย 

การเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และกระบวนการ
จัดท าแผนการตรวจราชการมีระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน 

1 

2 

ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. คณะกรรมการระดับชาติ สงป. สศช. 

Workshop หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1-จ.3)  

ในช่วงเดือนเมษายน 2565 เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
การด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญ ประจ าปี 2567 

การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (Act) 

ก าหนดประเด็นการตรวจราชการให้มีความ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 

ประสานกับกลไกการตรวจราชการด าเนินการตาม
แนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประ เมินผล ตาม KPI 
Basket ของ ก.พ.ร. และเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
ค่า เป้าหมายแผนแม่บทย่อยปี  2566 ตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 

พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับ
การรายงานผลสัมฤทธิ์ การตรวจราชการ 
ประจ าปี 2565 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา 

ACT 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน...  
ต่อคณะรัฐมนตรี 
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วาระที่ 3.2 
เรื่องเพื่อทราบ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ ความยั่งยืน 

ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน  

โดยใช้ระบบ TPMAP 

โดยใช้ระบบ TPMAP 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอเพียง 

หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock)  

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยใช้ระบบ TPMAP 

ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP 

และทุกพื้นที่ในประเทศ  

ยั่งยืน 

ร่วม แก้ไขและพัฒนา 

ร่วม แก้ไขปัญหา 

เพื่อน าไปสู่ ความยั่งยืน 

การขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจน 

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์

พอเพียง 

(Knock Knock)  

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ 

ข้อมูลในระบบ TPMAP 
เติมเต็ม 

ยั่งยืน และประเมินผล 

บุคคล/ครัวเรือน  
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เติมเต็ม ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพ้ืนที่ในประเทศ  

คนที่ได้รับการส ารวจ (จปฐ.) 
36.10 ล้านคน 

“คนจนเป้าหมาย” 1,025,782 คน คนยากจน (จปฐ.) 
(ตามดัชนี MPI) 

3.4 ล้านคน 

“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

42,466 คน 

“คนจน 
เป้าหมาย” 

 1,025,782 
คน 

“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

คจพ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รับทราบความก้าวหน้า
ของการด าเนินการ ตามแนวทางฯ ดังนี้  

ข้อสังเกต 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ 

ข้อสังเกต 

Multidimensional Poverty Index (MPI) มีการ
จ าแนก 5 มิติความขัดสน ประกอบด้วย ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษาและทักษะท่ีจ าเป็น สถานะ
ทางสุขภาพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ การ
เข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมใน
สังคม  

ทีมปฏิบัติการฯ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน
เป้าหมาย 3 ประเภท ได้แก่  กลุ่มเป้าหมายในระบบ 
TPMAP (๒) กลุ่มเป้าหมายท่ีตกหล่นจากระบบ 
TPMAP (Exclusion error) และ กลุ่มคนเปราะบาง 
โดยได้รับการรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน
จาก คจพ.อ. และ คจพ.จ. เรียบร้อยแล้ว  

จ.พิษณุโลก (ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย ต.หนองกุลา อ.บางระก า) 

จ.สงขลา (ต. คอหงส์ และ ต.คลองอู่ตะเภา อ.เมืองหาดใหญ่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร) 

กรุงเทพมหานคร  (2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย และบางพลัด) 

จ.นครสวรรค์ (ทุกอ าเภอในจังหวัดนครสวรรค์ : 14 อ าเภอ) 

ด าเนินการทดสอบการเก็บข้อมูลแบบสอบเพื่อการพัฒนาคนหลากหลาย
มิติในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ (MPI) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ.อุดรธานี มรภ.อุดรธานี อยู่ระหว่างการทดสอบการเก็บจัดข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฯ 

วังใหญ่ พระนอน 

ท่ำตะโก 
3 ต าบลทีมีอันดับต่ าสุด 

จัดอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพพ้ืนที่
การพัฒนาต่ ากว่าพื้นที่อื่น ๆ 

ข้อมูล กชช.2ค  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มหำวิทยำลัย 

ระดับควำมเข้มสีแสดงจ ำนวนโรงเรียน 
ต่อจ านวนประชากรวัยเรียน 

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่ 

Nighttime Light ปี 2555 

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
แสงสว่างเวลากลางคืน 

Nighttime Light ปี 2564 

ศจพ.จ./กทม. 

คจพ. 

ศจพ.อ./ข. 

ทีมปฏิบัติการฯ 

1 

2 3 

1 ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ 

2 ข้อมูลระดับพ้ืนที่ 
   ประมวลข้อมูลแบบสอบเพ่ือการพัฒนาคนหลากหลายมิติใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี (MPI) โดยมีมิติความขัดสนและ
การระบุขั้นของการพัฒนา ดังนี้  5 มิติการพัฒนาคน 

1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
   (รายได้) 
2. การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น  
    (การศึกษา) 

3. สุขภาพ (สุขภาพ) 

4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  
   (ความเป็นอยู่)  
5. การเข้าถึงบริการความ 
   ช่วยเหลือและมีส่วนร่วม 
   ในสังคม 
   (การเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

3 ขั้นของการพัฒนา 

ยั่งยืน 

อยู่รอด 

พอเพียง 

3 ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที)่ 

5 มิ  ติ  การพิ  ฒนาคน 

1. ความมิ  ิ นคงทางเศรษฐกิ  จ  
   (รายได) 

2. การศิ  กษาและทิ  กษะทิ  ิ จิ  าเปน  
    (การศิ  กษา) 

3. สิ  ขภาพ (สิ  ขภาพ) 

4. คิ  ณภาพชิ  วิ  ตความเปนอยิ    
   (ความเปนอยิ  )  

5. การเขาถิ  งบริ  การความ 
   ชวยเหลิ  อและมิ  สวนรวม 
   ในสิ  งคม 
   (การเขาถิ  งบริ  การภาคริ  ฐ) 

คจพ. คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยบนฐานขอ้มูลเชงิประจักษ์ 

รวม แกไขและพิ  ฒนาเพิ  ิ อนิ  าไปสิ   ความยิ  ิ งยิ  น

รวม แกไขปญหาในระดิ  บบิ  คคล/คริ  วเริ  อน  

โดยใชระบบ TPMAP 

โดยใชระบบ TPMAP 

การขิ  บเคลิ  ิ อน 

การขจิ  ดความยากจน 

และพิ  ฒนาคนทิ  กชวงวิ  ย 

บนฐานขอมิ  ลเชิ  งประจิ  กษ

พ
อเพิ

 
ยง 

อยิ  รอด 

หาเปาหมายวิ  กฤตและเยิ  ิ ยมบาน (Knock Knock) 

รวม ติ  ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ  นผล 
โดยใชระบบ TPMAP 

ใหครอบคลิ  มประเดิ  นการพิ  ฒนาทิ  กมิ  ติ  
เติ  มเติ  ม ขอมิ  ลในระบบ TPMAP

และทิ  กพิ  ิ นทิ  ิ ในประเทศ

ยิ  ิ งยิ  น 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เร่ืองจัดต้ังศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

แบบสอบถามเพ่ือ
การพัฒนาคน

หลากหลายมิติใน
ระดับประเทศและ
ระดับพ้ืนที่ (MPI) 

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน 
ข้อมูล กชช.2ค  

“คนจนเป้าหมาย” 1,025,782 คน 

คนยากจน (จปฐ.) 
(ตามดัชนี MPI) 

3.4 ล้านคน 

คนที่ได้รับการส ารวจ (จปฐ.) 
36.10 ล้านคน 

“คนจน 
เป้าหมาย” 

 1,025,782 
คน 

“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

กลุ่มคน/ครัวเรือน 
เปราะบาง 

อยู่ระหว่างรอข้อมูลปี 2564 

จ านวนคนเปราะบาง 

•ทั้งประเทศ 10,754,205 คน 

• ครัวเรือน  4,104,450 ครัวเรือน 
 

(ข้อมูล ณ ปี 2562) 

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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ร่วม แก้ไขปัญหาในระดับ บุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมาย
วิกฤตและเย่ียมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP 

สุขภาพ  

ความเป็นอยู่  

การศึกษา 

รายได ้

การเข้าถงึบริการ
ภาครัฐ 

96% 

4% 

1st Qtr 2nd Qtr

การลงพื้นที่ส ารวจแก้ไข/พัฒนา 

การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่ได้มีการจัดล าดับกลุ่มเป้าหมายวิกฤตที่ต้องเร่งให้ความ
ช่วยเหลือรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการ
สงเคราะห์  

ส ารวจแล้ว 477,324 ครัวเรือน   
ยังไม่ได้ส ารวจ 11,731,589 ครัวเรือน   

กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ 
(Exclusion Error)  

เป็นข้อมูลที่ได้ 
จากการลงพ้ืนที่ 

ครัวเรือน  

บันทึกข้อมูลเข้า 
ในระบบ Logbook 

กลุ่มคน/ครัวเรือน 
เปราะบาง 

อยู่ระหว่างรอข้อมูลปี 2564 

สืบค้นได้จาก Logbook 
ในฟังก์ชัน การค้นหาขั้นสูง 

และ Logbook 64 

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP  

สืบค้นได้ข้อมูลระดับบุคคล/ครัวเรือนได้จาก Logbook 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายการด าเนินการในปี 2565 

เพิ่มขึ้นจากปี 62 

จ านวนคนเปราะบาง 
• ท้ังประเทศ 10,754,205 คน 
• ครัวเรือน   4,104,450 

ข้อมูล ณ ปี 2562  

ส ารวจเพิ่มเติม 

ท่ีจ านวน 983,316 คน  

จ านวน 1,025,782 คน  

จ านวน 126,759 
ครัวเรือน 

การลงพื้นที่ส ารวจปัญหา 
(โดยมีการเพ่ิมเติมปัญหา) 

การเพิ่มเติมครัวเรือน
ใหม่ในระบบ 
Logbook   

ที่ได้จากการลงพื้นที่ 

 7,205 ครัวเรือน 

กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ 
(Exclusion Error)  

การลงพ้ืนที ่
ให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย 

สัดส่วนครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจคิดเป็นร้อยละ 4 ของครัวเรือนทั้งหมดในระบบ Logbook เนื่องจากอาจไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ 

การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่ได้มีการจัดล าดับกลุ่มเป้าหมายวิกฤตที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการสงเคราะห์ มากกว่าการพัฒนาที่ยังยืน 

การลงพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความยากและพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการด าเนินการฯ ทั้งสิ้น 54,079 คน  

กลุ่มที่ตกทั้ง 5 มิติ                                                             จ านวน 0   คน  

กลุ่มที่ตก 4 มิติ จ านวน 38   คน  ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ตก                                   กลุ่มที่ตก  

38   คน  
กลุ่มที่ตก  
0   คน  

กลุ่มที่ตก 3 มิติ                                                              จ านวน 84  คน 

กลุ่มอ่ืน ๆ จ านวน 53,957  คน 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ 

 7,205 ครัวเรือน 

การเพ่ิมเติมครัวเรือนใหม่ใน
ระบบ Logbook   

ที่ได้จากการลงพื้นที่ 

รวม 

QR Code  
โครงการที่เกี่ยวข้องฯ 

110201 110401 110501 120101 150201 150202 160101 160201 160202 170201 170101 200301 200302 

การด าเนินการจัดท าตน้แบบ ศจพ. น าร่อง (ศจพ. Model) 

ต้นแบบความร่วมมือ
โดยภาคีร่วมพัฒนา 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตบางกอกน้อย 

ต้นแบบความร่วมมือ 
สถาบันการศึกษาเข้มแข็ง 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกพ้ืนท่ีในจังหวัด 

ต้นแบบขับเคลื่อน 
โดยจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกพื้นที่ในจังหวัด 

ต้นแบบบูรณาการ 
ถ่ายระดับจากอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ  
 อ.หนองกะท้าว 

 อ.บางระก า 

พิษณุโลก 

นครสวรรค์ 

อุดรธานี 

กรุงเทพมหานคร 

ต้นแบบความร่วมมือ
โดยภาคีร่วมพัฒนา 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตบางกอกน้อย 

ต้นแบบความร่วมมือ 
สถาบันการศึกษาเข้มแข็ง 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกพ้ืนท่ีในจังหวัด 

ต้นแบบขับเคลื่อน 
โดยจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกพื้นที่ในจังหวัด 

ต้นแบบบูรณาการ 
ถ่ายระดับจากอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ  
 อ.หนองกะท้าว 

 อ.บางระก า 

พิษณุโลก 

นครสวรรค์ 

อุดรธานี 

กรุงเทพมหานคร 

โครงกำร
ส ำคัญ 
ปี 65 

โครงกำร
ส ำคัญ 
ปี 66 

ร่วม แก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่  
ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 

ร่วม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล โดยใช้
ระบบ TPMAP 

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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• ฝึกอบรมอาชีพและหา
งานให้แก่คุณยายให้
สามารถท างานจากที่
บ้าน หารายได้และ
ดูแลหลาน ไปพร้อม
กันได้ 

• พัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ ให้หลานได้รับ
การศึกษาทัดเทียมกับ
เด็กอ่ืน 

• ให้คุณตาเข้ารับบริการ
เลิกบุหรี่และเลิกเหล้า 

• ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนให้เหมาะสม
กับทุกกลุ่มคน อาทิ 
มีป้ายสัญลักษณ์
ส าหรับผู้เป็นใบ้ หู
หนวก 

• สนับสนุนให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
ต้องการ และความ
คิดเห็น ต่อนโยบาย 
ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ 

อยู่รอด 

พอเพียง 

ยั่งยืน 

ความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจ 

• สมัครบัตรประจ าตัวผู้พิการให้
ห ล า น ที่ พิ ก า ร เ พื่ อ รั บ 
เบี้ยผู้พิการเพ่ิมเติม 

• ช่วยเหลือให้หลานที่เลิกเรียนกลางคันได้
เข้าเรียน กศน. และจัดหาทุนการศึกษา
แก่หลานที่ก าลังเรียน 

• จัดหาอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้พร้อมต่อการเรียนออนไลน์ 

• บ าบัดรักษาหลานที่พิการหูหนวก 
อย่างต่อเนื่อง • ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่นคงและ

ปลอดภัย 
• กั้นห้องให้เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยเฉพาะ

ห้องของหลานผู้หญิง 

การศึกษาและ 
ทักษะที่จ าเป็น 

สุขภาพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

• แนะน าศูนย์ร้องทุกข์/คลินิกแก้ปัญหา 
ใ น ก ร ณี ที่ มี ปั ญ ห า ฉุ ก เ ฉิ น เ กิ ด ขึ้ น 
ในครอบครัว 

การเข้าถึงบริการ 
ความช่วยเหลือ และการ 

มีส่วนร่วมในสังคม 

• แจ้งข้อมูลสิทธิพร้อมติดตามตรวจสอบ
ผลการรับสิทธิสวัสดิการ  

   อาทิ เบี้ยคนพิการ หรือเงินช่วยเหลือ    
   สงเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสิทธิ 
   พึงได้ 

• ช่วยเหลือครัวเรือนให้ติดตั้งมิเตอร์น้ าเป็น
ของตัวเองได้ ไม่ต้องต่อพ่วงเพื่อลดค่าน้ า 

• จัดบริการตรวจเยี่ยมและดูแลสุขภาพ
เชิงรุกแก่สมาชิกทุกคนในครัวเรือน 

• ใ ห้ ที ม พี่ เ ลี้ ย ง  ศ จ พ .  ห รื อ จั ด ตั้ ง
อาสาสมัครในพ้ืนที่ ท าหน้าที่สอนทักษะ
ความรู้ และสร้างแรงกระตุ้นและแรง
บันดาลใจในชีวิตให้แก่หลานๆ 

• จัดท าบัญชีครัวเรือน ให้เห็นถึง
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น อาทิ ค่าบุหรี่
และแอลกอฮอล์ 

   (ปัจจุบันอยู่ที่ เกือบร้อยละ 15  
   ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

• ฝึกอบรมอาชีพและหางานให้แก่
คุณยายให้สามารถท างานจากที่
บ้าน หารายได้และดูแลหลาน ไป
พร้อมกันได้ 

• พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่  ให้หลานได้รับการศึกษา
ทัดเทียมกับเด็กอื่น 

• ให้คุณตาเข้ารับบริการ 
เลิกบุหรี่และเลิกเหลา้ 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้
เหมาะสมกับทุกกลุ่มคน อาทิ มีป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับผู้เป็นใบ้ หูหนวก 

• สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความต้ อ ง กา ร  และความคิ ด เ ห็ น 
ต่อนโยบาย ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ 

การด าเนินการจัดท าแนวทางแกไ้ขปัญหาและพัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP  

แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตัวอย่างการใช้แนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน(เมนแูกจ้น) 

“การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนต้องพิจารณาทุกมิติของความขัดสน 
เนื่องจากทุกมิติมีความเกี่ยวเนื่องซ่ึงกันและกัน” 

พิจารณา แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน (เมนูแก้จน) 

  เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัย
แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสมตามมิติของความขัดสนและขั้นของการพัฒนา 

ตัวอย่าง แนวทางการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยมีการจ าแนกตามมิติความขัดสนและขั้นของการ
พัฒนา ซ่ึงสะท้อนประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัยและพ้ืนที่จะได้รับ 

QR Code 
แนวทางแก้ไขปัญหา

และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

(เมนูแก้จน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุ กช่ ว งวั ย
แบบพุ่งเป้า ที่เหมาะสม
ตามมิติของความขัดสน
และข้ันของการพัฒนา 

กร ะบ ว นก า ร จั ด ท า แ น ว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คนทุ กช่ ว งวั ยอย่ า งยั่ ง ยื น 
 

ศึกษาและทบทวนการด าเนินการของ
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พัฒ นาคนทุ ก ช่ ว ง วั ย 
ที่ ผ่ า นม าข องทั้ ง ใ นป ระ เทศ  อ าทิ  
ระบบ eMENSCR.และการด าเนินการ
จากต่างประเทศ 

วิเคราะห์การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ประเ ด็นการพัฒนาคน เ พ่ือหาความ
สอดคล้องต่อมิติความขัดสนและขั้นของ
การพัฒนา 

มาตราการและการด าเนินการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้อง
กับมิติการพัฒนาและขั้นของการพัฒนา 

แนวทางการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบท
ของพื้นท่ี 

อยู่รอด 
พอเพียง 

ยั่งยืน 

มิติ 
ความขัดสน 

อยู่รอด 
พอเพียง 

ยั่งยืน 

การเกิดขึ้นของเมนูแก้จนเกิดจากอะไร 
ท าไมถึงต้องมีเมนูแก้จน 
มีประเด็นปัญหา - > รวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
แบ่งเป็นสามขั้น 5 มิต ิ

QR Code แนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างย่ังยืน (เมนูแก้จน) 

     จากการรวบรวมขอ้มูลประเด็นปัญหา 
โดยจ าแนกตาม 3 ขั้นของการพัฒนาและ 5 มิติความขัดสน 

แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน 

การวิเคราะห์เมนูแก้จน 
และข้อมูลบริบทพ้ืนที่ 

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 

     จากการรวบรวมข้อมูลประเด็น
ปัญหาโดยจ าแนกตาม 3 ขั้นของ
การพัฒนา คือ อยู่รอด พอเพียง 
ย่ังยืน และ 5 มิติความขัดสน 

อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน 

เมนูแก้จน 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ คจพ. ในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบเร่ืองส าคัญ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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การประชุม อขจพ. ครั้งที่ 
1/2564  เมื่ อวั นที่  1 1 
พฤศจิกายน 2564 มีมติ
เ ห็ นชอบแนวทางกา ร
ขับเคลื่อนการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง  ส า ห รั บ ก า ร
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

พิจารณา แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนในระดับพื้นที่ 

QR Code คู่มือ 

ศจพ.อ. ชี้เป้า บุคคล/ครัวเรือน
เป้าหมาย จากระบบ TPMAP 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับผิดชอบในการแก้ไข

ปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย
โดยใชเ้มนูแก้จน 

ทีมพ่ีเลี้ยง น าข้อมูลบุคคล/
ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ 

TPMAP ไปก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและบันทึก
ผลการด าเนินงานลงในระบบ 

Logbook ทุกคร้ัง 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

 ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็น
เครื่องมือในกำรชี้เป้ำกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนแบบ          พุ่งเป้ำ  
โดยแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับ
อ าเภอ ภำยใน 30 กันยำยน 2565    

    ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าเมนู 
แก้จน ไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
หรือหากปัญหาแตกต่างจากเมนูแก้จน 
ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขเป็นรายครัวเรือน 

    ม อ บ ห ม า ย เ จ้ า ภ า พ ห ลั ก 
รับผิดชอบในแต่ละมิติ โดยสามารถใช้
แผนงาน/โครงการ ในเมนูแก้จน 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที  

    ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็น
เครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบ พุ่งเป้า โดยแก้ไข
ปัญหาให้ เสร็ จสิ้ นในระดับอ าเภอ 
ภายใน 30 กันยายน 2565    

    ใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 
เป็นเครื่องมือในกำรชี้ เป้ำกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบ พุ่ง
เป้ำ  โดยแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น
ใน ระดั บอ า เ ภอ  ภ ำ ย ใน  3 0 
กันยำยน 2565    

มอบหมาย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการ คจพ. ในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบเร่ืองส าคัญ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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พิจารณา ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  

Check 

Act Plan 

Do 

คจพ. ศจพ.จ./กทม. 

ศจพ.อ./ข. ทีมปฏิบัติการฯ 

ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2564 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) รวมทั้งมติ ครม. เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามการด าเนินการ 4 แนวทาง ซึ่งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ได้มีการน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของการจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการยึดหลักในส่วนของ Do การจัดท าโครงการ/
การด าเนินงาน โดยสรุปได้ ดังนี้ 

ต้องไม่ใช่มติ ครม ติดตามแต่ต้องเป็นมติ ครม ว่าด้วย การขบัเคล่ือน5 
พ.ค.63 กบั 18 พ.ค.64 ด้สน แล้วจงึ ติดตาม PDCA 

ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 5 พ.ค. 63 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน  4 แนวทาง และมติ ครม. เม่ือวันที่  
18 พ.ค. 64 มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญโดยยึดแนวทางตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 64 นอกจากนี้ คกก.ยช เม่ือวันที่ 16 ก.ย. 64 
และมติ ครม. เม่ือวันที่ 9 พ.ย. 64 เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ได้มีการน า
หลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของการจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการยึดหลักในส่วนของ Do การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน โดยสรุปได้ ดังนี้ 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 และ 18 พ.ค. 64 

หลักการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 

QR Code มติ ครม.  

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

    คจพ . ไ ด้มี ก ารน าหลั กการ 
PDCA มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ และในส่วน
ของการจัดท าโครงการที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ได้มีการยึดหลักในส่วนของ 
Do ก า รจั ดท า โ ค ร ง ก า ร /ก า ร
ด าเนินงาน 

หน่วยงานน าข้อมูลจากแนวทางการ
พัฒนาฯ ไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการ 
จัดท าโครงการฯ  

กระบวนการของการจัดท าโครงการส าคัญ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

สศช. 

จ.1 จ.2 จ.3 

สงป. 

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณา 

QR Code 
แนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง

ยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP  

อขจพ. 

หมายเหตุ : การประเมินการให้คะแนนข้อเสนอ
โครงการฯ หน่วยงานสามารถใช้ 1 user ต่อ 1กรม/
กระทรวง ในการประเมิน เท่าน้ัน  

แนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างย่ังยืนโดย

ใช้ระบบ TPMAP  

กระบวนการของการจัดท าโครงการส าคัญ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

สศช. 

จ.1 จ.2 จ.3 

สงป. 

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณา 

อขจพ. 

หมายเหตุ: การประเมินการ
ให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ 
หน่วยงานสามารถ ใช้  1 
user ต่อ 1กรม/กระทรวง 
ในการประเมิน เท่าน้ัน  

แนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา

คนทุกช่วงวัย
อย่างย่ังยืน โดย

ใช้ระบบ TPMAP  

ห น่ ว ย ง า น น า
ข้ อมู ลจ ากแนว
ทางการพัฒนาฯ 
ไปวิเคราะห์เ พ่ือ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
จัดท าโครงการฯ  

ให้ยึดตามมติ…ในการจัดท าโครงการเพื่อ 

ด าเนินการเข้ากระบวนการของ
การจัดท าโครงการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

โดยการจัดท าโครงการให้ด าเนินการตาม 

เมนูแก้จน 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ คจพ. ในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบเร่ืองส าคัญ ดังนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
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วาระที่ 3.3 
เรื่องเพื่อทราบ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 และ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 
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242 
53 
69 

41 
95 
166 

22 
85 
140 

242 
203 
5 

242 
183 
5 

วาระที่ 3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าป ี2564  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

สศช. มีหน้าที่จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการและรัฐสภาทราบ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน
จากหน่วยงาน 

1. ความเป็นมา พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

แนวทาง 
การประเมินผล 
การด าเนินงาน 

สรุปการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
• สถ าน ะ ก า รบ ร รลุ เ ป้ า หม า ย ร ะ ดับ เป้ า ป ร ะ เ ด็ น  

และระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ  
• สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)  
• สถานะการด าเนินงานของกิจกรรม Big Rock  

01 02 เค้าโครงรายงาน
ประจ าปี 2564 

บทสรุปผู้บริหาร 
บทน า  

• ผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท้าทายและ 
การด าเนินการระยะต่อไป  

03 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สรุปการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

30 ก.ย.64 

สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ 2564 

31 ต.ค.64 

หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ eMENSCR 

1 เดือน 

28 ม.ค.65 

เผยแพร่หน่วยงานของรฐั 
และภาคส่วนต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 

12 ม.ค.65 

ที่ประชุมร่วมประธานปฏิรูปทกุคณะ
เห็นชอบ 

ร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564  

90 วันนับจากได้รับรายงานจากหน่วยงาน 

• ผลการด าเนนิการตามแผนการปฏริูปประเทศ  
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ความอยู่ดีมีสุข 
ของคนไทยและ

สังคมไทย  

ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้  

2  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวขึ้น
เล็กน้อย จากร้อยละ 74.84 เป็นร้อยละ 74.98 

 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยมี ค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 
ลดลงจากปีก่อนอยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ 

 

 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อันดับดีขึ้น 
เล็กน้อย อยู่ล าดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ 

 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ  
ในปี 2563 ขยายตัวลดลงติดลบร้อยละ 6.20 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศ  

3  ดัชนีความก้าวหน้าของคน  มีค่าคะแนน 0.6501 ดีขึ้น
จากปีก่อนหน้าโดยดัชนีด้านการศึกษา ชีวิตครอบครัว
และชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วม มีพัฒนาที่ดีขึ้น 

ความเท่าเทียม
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

 ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม มีค่าคะแนน 70.96  
อยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก ดีขึ้นจากปีก่อน 

 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ของรายจ่ายเพื่อการ
บริโภค มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

4 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ
ความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 • ดัชนีชี้วัดการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนน 
45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 48.4 และคุณภาพระบบนิเวศ 
43.5) ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่มีอันดับที่ดีขึ้น อยู่ใน
อันดับที่ 78 

5 ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ

การเข้าถึงการ
ให้บริการของ

ภาครัฐ  

•ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.81 
ปรับลดลง 0.95 คะแนน  
•ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น 
•ประสิทธิภาพของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 20 

6 

2. สรุปผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2564 ในการบรรลุเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 มิติ 

1 
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3. สรุปผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2564 ในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ 

1 

เป้าหมาย 

การด าเนินการ ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริม 
ความปรองดองของคนในชาติ (ระดับจังหวัด 

ทั้ง 76 จังหวัด และระดับอ าเภอ)  

เตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดท า 
ความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area: FTA)  

โครงการจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคี
และความปรองดองสมานฉันท์ 

2 
เป้าหมาย 

การด าเนินการ การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดิน 
แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  

3 
เป้าหมาย 

การด าเนินการ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมของรัฐ 

การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
ผ่านระบบ Persona Health 

การพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์  
หรือระบบกลางทางกฎหมาย  

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 

การปรับปรุงการบริหาร 
จัดเก็บภาษีในรูปแบบออนไลน์  

เด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลและการคุ้มครอง และได้รับ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค  

 ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 257 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 

31 
เป้าหมาย 

อันพึงประสงค์ 

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ QR Code แนบท้ายน้ี 

CR03G02 

CR13G02 

ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ 
และปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน 
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

        ด้านการเมือง 
BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
        ด้านกฎหมาย 
BR0302 จั ด ให้ มี กล ไกทางกฎหมาย เพื่ อ ให้ มี การพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย  
BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกัน
ไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
        ด้านกระบวนการยุติธรรม 
BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ 
        ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 
BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  
BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน 
        ด้านปปช. 
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ ง 13 ด้าน เปรียบเทียบ
สถานการณ์ปัจจุบัน กับ  ค่าเป้าหมายปี 64 และค่าเป้าหมายปี 65  

31 

ประเมินผลการด าเนินการ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งน้ี การด าเนินงานในภาพรวมมีสถานการณ์บรรลุ
เป้าหมาย ดีขึ้น แต่ยังคงมีเป้าหมายที่ยังมีความ
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ตามที่ก าหนด  

030401

050101 050201 050301

050401 050501

060202

070101 070103 070105

080101 080202 080302

110301 110401

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ( Y1) ที่มีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายขั้นวิกฤติ (สีแดง) จ านวน 23 เป้าหมาย 

ประเมินให้ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมาย โดยค านวณเทียบให้ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เป็นฐานเท่ากับ 100 

(Y1) 

(Y2) 

ด้านการเมือง 

ด้านกฎหมาย 

ด้านกระบวนการยุตธิรรม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

BR0103  BR0104  

BR0302  BR0305  

BR0601  BR0603  

BR0403  

BR1102  BR1105  

เทียบค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ปี 2564 

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ ปี 2564  จ านวน 31 เป้าหมาย 

ล่าช้ากว่าแผน  
9 กิจกรรม  

เป็นไปตามแผน  
53 กิจกรรม 

15% 

85% 

 

 

ด้านการเมือง 
BR0103  BR0104  

ด้านกฎหมาย 
BR0302  BR0305  

ด้านกระบวนการยุตธิรรม 
BR0403  

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปปช. 
BR0601  BR0603  BR1102  BR1105  

กิจกรรมท่ีล่าช้ากว่าแผน จ านวน 9 กิจกรรม 

10 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

16 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

3 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

2 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ทั้ งนี้  สถานะการบรรลุ 
ค่าเป้าหมายในปี 2564 อยู่
ในระดับสีเขียว ร้อยละ 32 
และสี เหลือง ร้อยละ 52 
ร ว ม ร้ อ ย ล ะ  8 4  
ซ่ึ งสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
แนวโน้มที่ จะสามารถ
บรรลุ เป้ าหมายในปี 
2565 ได้ 

ความคืบหน้ากิจกรรม Big Rock  จ านวน 62 กิจกรรม 

ความสะดวก
ในการเข้าถึง 
รับรู้ และ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายของ
ประชาชน 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 

CR03G02 

CR13G02 
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วาระที่ 3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าป ี2564  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

242 
53 
69 

41 
95 
166 

22 
85 
140 

242 
203 
5 

242 
183 
5 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

หน่วยงานของรัฐจัดท าโครงการ/การด าเนินการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องมีการบูรณาการข้อมูลและ 
การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 

หน่วยงานของรัฐต้องทบทวน ปรับปรุงกระบวนการท างาน และแผนการ
ด าเนินงานในรูปแบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

1 

หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการก้าวสู่การเป็นภาครัฐ
ดิจิทัล เพ่ือให้ภาครัฐมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการด าเนินการ 
ในการพัฒนาประเทศ 

3 

ประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการในระยะต่อไป 

5. ประเด็นท้าทายและการด าเนินการระยะต่อไป สู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

เร่งรัดด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบางโครงการยังมีความ
ล่าช้า และอาจไม่สนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายภายในเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 

ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ
เชื่อมโยงและสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

กฎหมายและกระบวนงานที่มีความล้าสมัยท าให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งกระบวนการในการปรับปรุงกฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นอย่างมาก  

บุคลากรยังขาดความพร้อม ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท าให้ไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากับการท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้ 

การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ในบางกิจกรรมปฏิรูปจ าเป็นต้องหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปและ
หน่วยงานของรัฐ (ตามมาตรา 26 และ 27 ของพ.ร.บ.แผนและข้ันตอนฯ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.1 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

แนวทางการปรับ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

หน้าแผน 3 ระดบั 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

แผนระดับที่ 2  
นโยบายและแผน 
ระดับชาตวิ่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาต ิ 

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนระดับที่ 1  

แผนปฏิบัตกิาร
ด้าน… 

แผนปฏบัิตริาชการ 
 

แผนอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 3  
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ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

คนที่ได้รับการส ารวจ (จปฐ.) 
36.10 ล้านคน 

คนยากจน (จปฐ.) 
(ตามดัชนี MPI) 

3.4 ล้านคน 

“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

ข้อจ ากัดของกฎหมายที่ ส่ งผลให้
หน่วยงานไม่สามารถสนับสนุนข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องในการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้ 

ข้อจ ากัดในการให้ความร่วมมือของ
หน่ วยงาน ในการจั ดส่ งชุ ดข้ อ มู ล 
ที่เกี่ยวข้องและชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ข้อสังเกต 

“คนจน 
เป้าหมาย” 

 1,025,782 
คน 

“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

“คนจนเป้าหมาย” 1,025,782 คน 
คนยากจน (จปฐ.) 
(ตามดัชนี MPI) 

3.4 ล้านคน 

คนที่ได้รับการส ารวจ (จปฐ.) 
36.10 ล้านคน 

“คนจน 
เป้าหมาย” 

 1,025,782 
คน 

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP 
ปี 2565 

จ านวน 1,025,782 คน  
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 

ที่จ านวน 983,316 คน 

42,466 คน 

ข้อมูล ณ มกราคม 2565 

กลุ่มคน/ครัวเรือน 
เปราะบาง 

อยู่ระหว่างรอข้อมูลปี 2564 

จ านวนคนเปราะบาง 

•ทั้งประเทศ 10,754,205 คน 

• ครัวเรือน  4,104,450 ครัวเรือน 
 

(ข้อมูล ณ ปี 2562) 

ข้อเท็จจริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

 
พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 

บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  
มาตรา 10 และ มาตรา 11 

มาตรา 11 บัญญัติให้สามารถทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยด าเนินการได้ทุก 5 ปี  โดยยุทธศาสตร์ชาติ 
มีก าหนดครบ 5 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 

• มาตรา 10 วรรค 1 ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ใช้บังคับเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2562) 

• มาตรา 10 วรรค 4 ในกรณีที่ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับแผนแม่บทฯ
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของ
ประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐมนตรีก่อน และเม่ือคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  ใ น ค ร า ว 
การประชุมหารือร่วมประธาน
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
6  ค ณ ะ  เ มื่ อ วั น จั น ท ร์ ที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2565  

มีมติเห็นชอบหลักการ แนวทาง 
และการด าเนินการปรับแผน
แม่บทฯ และมอบหมายส านักงานฯ 
ด าเนินการเสนอผลการพิจารณา 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
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“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

Ends ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 – 2580) 

แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง)  
ประเด็น 1 – 23 
(2566 – 2570) 

แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามสถานการณ ์

(ม.10) 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น 1 – 23 
(2561 – 2565) 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

Ways 

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน… แผนอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 3 Means 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

โควิด-19 

เทคโนโลยี 

สังคมสูงวัย 

อนาคตของงาน 

สังคมวัฒนธรรม 

ความเป็นเมือง 

สภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซ 
เรือนกระจก 

พลังงานหมุนเวียน 

เศรษฐกิจ 
การเมืองโลก 

กระแสสุขภาพ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ส่งผล
ต่อวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 

ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ตาม ม. 11  

แผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ 2 (Ways) ที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ไปสู่การปฏิบัติ
โดยตรง ผ่านห้วงการพัฒนา 4 ห้วง ๆ ละ 5 ปี ซึ่งมีก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในแต่ละห้วง
การพัฒนา ดังน้ัน ส านักงานฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จึงได้
ด าเนินการตาม ม. 10 วรรค 4 ในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  

การแก้ไข
เพิ่มเติม 

แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ 2 (Ways) ที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการ
พัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ไปสู่การปฏิบัติโดยตรง ผ่านห้วงการพัฒนา 4 ห้วง ๆ ละ 5 ปี ซึ่งมีก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน
แต่ละห้วงการพัฒนา ดังนั้น ส านักงานฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ด าเนินการตาม ม. 10 วรรค 4 ใน
การแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  

พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 การ 

Ends 

Ways 

Means 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2561 – 2580) 

แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง)  
ประเด็น 1 – 23 
(2566 – 2570) 

แผนแม่บทฯ  
ประเด็น 1 – 23 
(2561 – 2565) 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการด้าน… แผนอื่น ๆ 

แผนระดับที่ 3 

แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามสถานการณ์ 

(ม.10) 

Ends 

Ways 

Means 

ข้อค้นพบ มีความครอบคลุมทุกมิติ 1. 

2. ยุทธศาสตร์ชาติมีความยืดหยุ่นตามบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงทั้งของโลกและประเทศ 

พร้อมรองรับผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ 3. 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ยังคงเดิม แต่จะมีการปรับแผนแม่บทฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 nscr.nesdc.go.th 27 

ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมาย* 

ตัวชี้วัด 

การใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) แทน
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก 
• ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดเก็บข้อมูล 
• ข้อมูลมีการยกเลิกการจัดเก็บ 
• ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง 

ตั ว ชี้ วั ด อ า จ ไ ม่ ส ะ ท้ อ น
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มี
นิยามหรือค าจ ากัด
ความที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัด 1 ตัว ใช้วัดผล
มากกว่า 1 เป้าหมาย 
(ซ้ าซ้อนกัน) 

ส ถ า น ะ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย  ณ 
ปีปัจจุบัน บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในห้วงที่ 2 ของการพัฒนา (ปี 2566- 
2570) แล้ว 

ค่าเป้าหมายไม่ได้มีการก าหนด 
ค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการ
พัฒนา  

ค่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้
อาจไม่มีความชัดเจน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ก าหนดอาจไมส่่งผล
ต่อเป้าหมายระดับประเด็น  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยมีความหมายกว้าง
และครอบคลุมเป้าหมายระดับประเด็น  

หมายเหตุ * : ทั้งนี้ กรณีข้อจ ากัดของเป้าหมาย อาจะมีสาเหตุจากการก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

หลักการและแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

เป้าหมาย 

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย
อาจไม่ส่งผลต่อ
เป้าหมายระดับ

ประเด็น  
 

ทั้งนี้ อาจะมีสาเหตุ
จากการก าหนด

ตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อน
ต่อเป้าหมายของ

แผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด 

กรณ ี

การด าเนินการ ตัวอย่าง ก า ร ใ ช้ ตั ว ชี้ วั ด เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Proxy) แทนตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจาก 

ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กร
ใดจัดเก็บข้อมูล 

ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล 

ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล
ที่ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 

เป้าหมายระดับประเด็น 160001 
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย
เพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล 

เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น แ ม่ บ ท ย่ อ ย  0 9 0 3 0 1  
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑม์วลรวมของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัด อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

มีการเลื่อนสอบออกไป 

มูลค่าการลงทุนจริงในพื้นที่ SEZs 

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net 

สัดส่วนการถือครองรายได้ของกลุ่ม Bottom 40 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 

 พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเทียบเคียง
เป็นตัวชี้ วัดเป้าหมาย เพื่อใช้
ควบคู่กับตัวช้ีวัดเดิมที่ก าหนดไว้ 

Proxy : 

Proxy : 

Proxy : 

1 

การใช้ตัวชี้วัด
เทียบเคียง

(Proxy) แทน
ตัวชี้วัด 

ที่ก าหนดไว ้

ไม่มีหน่วยงาน 
หรือองค์กรใด 
จัดเก็บข้อมูล 
ยกเลิก 

การจัดเก็บข้อมูล 
ไม่ได้มี 

การจัดเก็บ 
ข้อมูลที่ต่อเนื่อง 

 พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียงเป็นตัวชี้วัด
เป้าหมาย 
 พิจารณาตัวชี้วัดใหม่ท่ีเหมาะสม 
 หากเห็นว่าตัวชี้วัดท่ีก าหนดมีความ

เ หมา ะสม  มอบหมาย หน่ ว ย ง า น 
ท่ีเกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูล 

 พิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัดเทียบเคียงเป็น
ตัวชี้ วัด เป้ าหมาย เ พ่ือใช้ควบคู่กับ
ตัวช้ีวัดเดิมท่ีก าหนด 

 พิ จ า ร ณ า ก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ใ ห ม่ 
ท่ีสามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดอาจไม่สะท้อน
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ 

ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีนิยาม
หรือค าจ ากัดความที่ชัดเจน 

 พิจารณาก าหนดค านิยามให้มีความ
ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีนิยาม
หรือค าจ ากัดความที่

ชัดเจน 

พิจารณาว่าตัวชี้วัดท่ีก าหนดสามารถ
สะท้อนเป้าหมายใดมากที่สุด 
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดใหม่ ส าหรับ

เป้าหมายท่ีเคยใช้ตัวชี้วัดร่วม 

ข้อสังเกต การด าเนินการ 

สถานการณ์บรรลุ
เป้าหมาย 

ณ ปีปัจจุบัน บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนดในห้วงที่ 2 
ของการพัฒนา 

(ปี 2566-2570) แล้ว 

พิจารณาปรับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้มีความ 
ท้าทายมากยิ่งขึ้น 

พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒนา 

พิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจน  
ไม่มีการก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ในแต่ละห้วง 
การพัฒนา  

ค่าเป้าหมายของ 
การพัฒนาที่ก าหนด 

อาจไม่มีความ
ชัดเจน 

พิ จ า ร ณ า ป รั บ 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย 
ที่ก าหนดไว้ ให้มี
ค ว า ม ท้ า ท า ย 
มากยิ่งขึ้น 

พิจารณาก าหนด 
ค่าเป้าหมายในแต่
ละห้วงการพัฒนา 

พิจารณาปรับค่า
เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้ มี
ความชัดเจน  

การด าเนินการ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

การด าเนินการ 

กรณ ี

แนวทางการพัฒนาในแผนย่อยที่
ก าหนดไว้อาจไม่สอดคล้อง หรือ
ค ร อบ คลุ ม ห่ ว ง โ ซ่ คุ ณค่ า ข อ ง
ประเทศไทย (Final Value Chain 
Thailand : FVCT) ร ว ม ทั้ ง ไ ม่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  

พิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาให้มี
ความครอบคลุม และสอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่าฯ  

พิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาให้มี
ความครอบคลุม และสอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่าฯ  

 พิจารณาทบทวนแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ 
มีความครอบคลุม และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห่ ว ง โ ซ่
คุณค่าฯ  

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

2 3 

4 

ดงันัน้ ปร 

ดังนั้น ควรปรับตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และแนวทาง

การพัฒนา 
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การด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ ผู้ด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน – สิงหาคม 2565   กันยายน 2565 

14 กุมภาพันธ์ 2565  
คจย. ในคราวการประชุมหารือ

ร่วมประธาน คจย. มีมติเห็นชอบ 
หลักการ แนวทางและการ
ด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ  

การประชุม คกก.ยช. 
คร้ังที่ 1/2565 

ขอความเห็นชอบหลักการ.แนวทาง 
และการด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ  

21 กุมภาพันธ์ 2565  

เสนอเรื่องต่อ ครม. 
เพื่อขอความเห็นชอบ  

หลักการ แนวทาง
และการด าเนินการ
ปรับแผนแม่บทฯ 

กระบวนการแก้ไข 
ปรับแผนแม่บทฯ 

การประชุมร่วม ปธ.คจย.  
เพื่อขอความเห็นชอบ 

ร่าง แผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง 

สิงหาคม 2565 

การประชุม คกก.ยช. 
ครั้งที่ 2/2565 

เพื่อขอความเห็นชอบ 
ร่าง แผนแม่บทฯ  

ฉบับปรับปรุง 

เสนอเรื่องต่อ ครม. 
เพื่อขอความเห็นชอบ  

ประกาศใช ้
แผนแม่บทฯ 
ฉบับปรับปรุง  

กระบวนการรับฟังความเห็น 

การประชุม คกก.ยช. ครั้งที่ 2/2565 
เพื่อขอความเห็นชอบ  

ร่าง แผนแม่บทฯ  
ฉบับปรับปรุง 
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“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบหลักการ แนวทาง และการด าเนินการปรับแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

มอบหมายส านักงานฯ ด าเนินการน าผลการพิจารณาตามข้อ 1  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป 

2 

1 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
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วาระที่ 4.2 
เรื่องเพื่อพจิารณา 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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242 
53 
69 

41 
95 
166 

22 
85 
140 

242 
203 
5 

242 
183 
5 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

กระบวนการยกร่าง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

 
 

ยกร่าง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

จัดล าดับความส าคัญ โดยประเมิน: 
 ควำมเป็นไปได้ (Likelihood) 
 ผลกระทบ (Impacts) 

1. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก  

โควิด-19 

โอกาส ความเสี่ยง 

3. ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่ส าคัญ 

5. จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 

<พ.ค.64> 

<มิ.ย.64 - ม.ค.65> 

<ก.พ. - ก.ย.65> 

เสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และน าขึ้นทูลเกล้าฯ 

4. จัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

น ำโอกำสและควำม
เส่ียงมำใช้เพื่อ

ก ำหนด  
“หมุดหมาย”  

ตำมกรอบแผนฯ 

เทคโนโลยี 

สังคมสูงวัย 

อนาคตของงาน 

สังคมวัฒนธรรม 

ความเป็นเมือง 

สภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซเรือนกระจก 

พลังงานหมุนเวียน 

เศรษฐกิจการโลก 

กระแสสุขภาพ 

2. วิเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศ  

 
การระดม 

ความเห็นใน  
18 กลุ่มจังหวัด  

กลุ่มเฉพาะ 
ในส่วนกลาง และ

กลุ่มออนไลน์ 

ตุลาคม 65 

คาดว่าประกาศใช้  
แผนฯ 13 

ครั้งที่ 1 <ก.พ.-เม.ย.64> 
ครั้งที่ 2 <พ.ย.64-ม.ค.65> 
 

ทุนทาง 
เศรษฐกิจ 

ทุนทาง 
สถาบัน 

ทุนทาง 
สังคมและ
ทรัพยากร

มนุษย์ 

ทุนทาง 
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รวบรวมและประมวลผล
ความก้าวหน้าตามแผนฯ 12  
ซึ่งยังมีหลำยประเด็นที่ต้องด ำเนินงำน

อย่ำงต่อเนื่อง  

ประเมินสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ  
ซ่ึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 

ปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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ระดับภูมิภาค 
2,295 คน 

ผู้เข้าร่วม 5,336  คน 

กลุ่มเฉพาะ 
ในส่วนกลาง  
513 คน 

หน่วยงานภาครัฐ 
2,844 คน 

ภาคประชาสังคม 
1,363 คน 

สถาบันการศึกษา 
543 คน 

การระดมความเห็น ครั้งที่ 1 
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

จ าแนกตามภาคส่วน 

การระดมความเห็น ครั้งที่ 2 
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ระดับภูมิภาค 
3,001 คน 

ผู้เข้าร่วม 3,792  คน 

กลุ่มเฉพาะ 
ในส่วนกลาง  
791 คน 

หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง 

21 หน่วยงาน 
จังหวัด 

28 จังหวัด 

องค์กร 
ระหว่างประเทศ 
1 หน่วยงาน 

หน่วยงานท่ีส่งความเห็น 50 หน่วยงาน 

ช่องทางออนไลน์ 
2,528 คน 

ภาคเอกชน 
301 คน 

สื่อมวลชน 
51 คน 

กลุ่มอื่น ๆ  
234 คน 

ก.พ.- 
เม.ย. 64 

พ.ย.64-
ม.ค.65 

242 
53 
69 

41 
95 
166 

22 
85 
140 

242 
203 
5 

242 
183 
5 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

กระบวนการระดมความเห็น 
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2.1  บริบทกำรพัฒนำประเทศในมติิด้ำนเศรษฐกิจ 
2.2  บริบทกำรพัฒนำประเทศในมติิด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนษุย์ 
2.3  บริบทกำรพัฒนำประเทศในมติิด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2.4  บริบทกำรพัฒนำประเทศในมติิด้ำนกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

  บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผน ส่วนที่ 1 

 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนา ส่วนที่ 3 

  บริบทการพัฒนาประเทศ ส่วนที่ 2 

3.1  วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมถึงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยหลักของ (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
3.2  หมุดหมำยกำรพัฒนำ   

   แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย  ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5   การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ
4.1  สถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ 
4.2  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
4.3  แผนที่กลยุทธ์ 
4.4  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 

5.1  หลักกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 
5.2  แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 
5.3  กำรติดตำมและประเมินผล 

โครงสร้างของ (ร่าง) แผน 
  ปฐมบท 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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แนวคิด 
Resilience 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน  

(SDGs) 

โมเดล 
เศรษฐกิจ  

BCG 

หลัก 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปฐมบท: หลักการของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ปรับเปลี่ยน  
พลิกโฉมให้ทันโลก 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

 บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผน 

แผนปฏิบัติกำรด้ำน… 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
 

แผนอื่น ๆ 

แผนระดับ 3  

แปลงแผนระดับ 1 และ 2  
สู่กำรปฏิบัติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12 

ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำประเทศ 
ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ  

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

แผนระดับ 2  

ชี้ทิศทางท่ีประเทศ 
ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี 

ถ่ำยทอดเป้ำหมำย 
ของยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนระดับ 1  

ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ
ประเทศในระยะยำว 

นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ  

ป้องกันและยับยั้ง 
ภัยคุกคำมของประเทศ 

แผนการปฏิรูป 
ประเทศ  

ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง 
แก้ไขอุปสรรคเรง่ด่วน 
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บริบทการพัฒนาประเทศ 

36 

 กำรเพิ่มผลิตภำพอำจยงัมีข้อจ ำกัด 
 กำรลงทุนในเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมลดน้อยลง  
 พัฒนำควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     ด้ำนดิจิทัลให้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค 

 กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยอำจส่งผลให้ก ำลังคน 
      ในเชิงปริมำณลดน้อยลง 
 ผลิตภำพแรงงำนท่ีลดลงในช่วงโควิด-19  

และปัญหำก ำลังคนในเชิงคุณภำพ 
 ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำสูง และบำงกลุ่มคนท่ีติด

อยู่ในกับดักควำมยำกจนยังคงต้องเร่งให้ได้รบั
กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 

 ส่งเสริมกำรเพิ่มสัดส่วนพ้ืนท่ีป่ำไมใ้ห้บรรลุ 
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว ้

 ควำมท้ำทำยในกำรรักษำระบบนิเวศและ 
     ทรัพยำกรทำงทะเล 
 ศักยภำพในกำรก ำจัด 

และน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ลดน้อยลง 
 กำรลดปริมำณก๊ำซเรอืนกระจกบรรลุเกินกว่ำเป้ำหมำย  

และต้องต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง 

 ภำครัฐมีควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับสูด่ิจิทัล 
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

 เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมำย  
      ให้มีควำมทันสมัย 
 ภำคประชำสังคมเข้มแข็ง แต่ยังคงต้องได้รับกำร 
      สนับสนุนท่ีเพียงพอ 

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม 
และทรัพยากรมนุษย์ 

มิติด้านการบริหารจัดการภาครฐั 

มิติด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

  

บริบท 
ภายนอก 

บริบท 
ภายใน 

ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

 ทุน 

แนวโน้มการ 
เปลี่ยนแปลง 
ในระดับโลก 

ที่ส าคัญ 
 

สถานการณ์ 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19  

 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ก้าวทัน 
พลวัตของโลก  

คนไทยได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ   

ขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค านึงถึงความยั่งยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

พลิกโฉม 
ประเทศไปสู่… 

 
“สังคมก้าวหน้า 

เศรษฐกิจ 
สร้างมูลค่าอย่าง

ยั่งยืน” 

Thailand’s  
Transformation 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด 5 ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคน
ส าหรับ 

โลกยุคใหม่ 

ดัชนี
ความก้าวหน้า
ของคน (HAI) 
อยู่ในระดับสูง 

ตัวชี้วัด 

การเปลี่ยนผ่าน
การผลิตและ
บริโภคไปสู่ 
ความยั่งยืน 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
ลดลงไม่น้อยกว่ำ 
20% เมื่อเทียบเคียง 
กับปริมำณปกติ 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด 

รายได้ 
ประชาชาติ 
ต่อหัว เพ่ิมขึ้น 
เป็นไม่ต่ ำกว่ำ  
9,300 ดอลลำร์ 
สรอ. 
(300,000 บำท) 

ตัวชี้วัด 

การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม 

ความแตกต่าง 
ของความเป็นอยู่ 
ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ที่มีฐำนะทำง
เศรษฐกิจสูงสุด 10% และ
ต่ ำสุด 40% 

ตัวชี้วัด 

การเสริมสร้าง 
ความสามารถ 

ของประเทศในการรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้ 

บริบทโลกใหม่ 

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ 
ในการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
มีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 100 

ตัวชี้วัด 

การปรับ 
โครงสร้าง 

ภาคการผลิตและ
บริการสู่เศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม 2 

1 3 5 

4 

• ควำมพร้อมรับมือโรคระบำด  
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
• ควำมก้ำวหน้ำทำงดิจิทัล  
• ประสิทธิภำพของรัฐ ต่ ำกว่ำ 5 เท่ำ 

(มีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 0.7209) 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

13 หมุดหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศ แบ่งตาม 4 มิติการพัฒนา 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 

6 
ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 5 

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 4 

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ที่ส าคัญของโลก 

3 

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน 

2 

เกษตรและเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง 

1 

ภาคการผลิต 
และบริการ
เป้าหมาย 

1 
SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้ 7 

ความยากจนข้ามรุ่นและ 
ความคุ้มครองทางสังคม 

9 

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
8 

โอกาสและ 
ความเสมอภาค  

       ทางเศรษฐกิจ  
           และสังคม 

2 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสังคมคาร์บอนต่ า 

10 

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

11 

     ความ 
     ยั่งยืน 
ของทรัพยากร 
    ธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 

3 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
ตอบโจทย์ประชาชน 

13 

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 12 ปัจจัย 
ผลักดัน 

การพลิกโฉม
ประเทศ 

4 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์ 
หมุดหมายที่ 1  
ไทยเป็นประเทศ 
ชั้นน าด้านสินค้า

เกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 nscr.nesdc.go.th 43 43 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสงู 
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แผนที่กลยุทธ ์
หมุดหมายที่ 5  
ไทยเป็นประตู

การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส ์

ที่ส าคัญของภูมิภาค 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
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แผนที่กลยุทธ์ 
หมุดหมายที่ 7  

ไทยมีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ที่เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้  

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 nscr.nesdc.go.th 48 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนท่ีกลยุทธ์หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนที่กลยุทธ์หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 nscr.nesdc.go.th 54 

ขั้นตอนต่อไป 

ต.ค. 65 

21 ก.พ. 65 

ม.ีค. – ก.ย. 65 

คาดว่าประกาศใช้  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

เสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

เสนอ ครม./ รัฐสภา  
และน าขึ้นทูลเกล้าฯ 

54 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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“คนลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ”  
13.43 ล้านคน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

มอบหมายให้ส านักงานฯ ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  13 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และน าเสนอร่างแผนฯ  
ต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

2 

1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
2. มอบหมายให้ส านักงานฯ ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และน ำเสนอร่ำงแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนต่อไป 

วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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วาระที่ 5 
เรื่องอื่น ๆ 

การปรับปรุงองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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242 
53 
69 

41 
95 
166 

22 
85 
140 

242 
203 
5 

242 
183 
5 

พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการ 
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมา 

13 
ด้าน 

15 ส.ค. 60 

16 ก.ค. 63 

แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 11 ด้าน  

ปรับปรุงองค์ประกอบ 
และแต่งตั้งเพิ่มเตมิ 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) 13 ด้าน 

**คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค. 65 อันครบก าหนด 5 ปีนับ
จากวันแต่งต้ังคร้ังแรก เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ี

ม.14 

ม.15 

ม.16 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการฯ 
และกรรมการปฏิรูปต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน 75 ปี  

ให้กรรมการปฏิรูปมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี โดยให้กรรมการ
ปฏิรูปซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการปฏิรูปซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการปฏิรูปจะพ้นจาก
ต าแหน่ง ก็ต่อเมื่อ ตาย ลาออก อายุครบ 75 ปี หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้
ออกจากต าแหน่ง 

ปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งต้ังเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอ
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ แทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ กัมปนาท ภักดีกุล 
ต าแหน่งปัจจุบัน :  
ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษา เทคโนโลยี  
นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

นางสาววรรณภา คล้ายสวน  
ต าแหน่งปัจจุบัน :  
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  

ขอแต่งตั้งเป็น 
กรรมการฯ 

ขอแต่งตั้งเป็น 
กรรมการและ
เลขานุการฯ 

นายก่อเกียรติ สมประสงค์ 

          
นายภาวิญญ ์เถลิงศรี  

ลาออกจากต าแหน่ง 
กรรมการฯ  

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 

ลาออกจากต าแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการฯ  

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63           

การด าเนินการ 

เสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยได้มอบหมาย
ให้ส านักงานฯ น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ   

เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งต้ังตามกฎหมายฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

วาระที ่5 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 


