
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ท าเนยีบรัฐบาล 
และผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom) 

 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  



 
ระเบียบวาระการประชมุ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมตึกภักดบีดินทร ์ท าเนียบรัฐบาล  
และผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ทางโปรแกรม (Zoom) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๓.๓ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ :     เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

๔.๒ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :    เรื่องอ่ืน ๆ  

 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน  
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  

๒. ผลการด าเนินการ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียน 
ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  และขอให้ตอบกลับมายัง 
ส านักงานฯ ภายในวันจันทร์ที ่๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ โดยมีไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๒ 
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 



(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

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

กรรมการผู้มาประชุม 

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

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๓. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย     รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ประธานวุฒิสภา    
๔. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      รองประธานกรรมการคนที่สาม 

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

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก 
๘. พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ     กรรมการ 

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ 
๙. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา    กรรมการ 

ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๑๐. พลต ารวจเอก ปิยะ อุทาโย     กรรมการ 

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

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๑๔. นายภูมินทร์ หะรินสุต     กรรมการ 

ผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑๕. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี      กรรมการ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑๖. นายสุทธิพงศ์  เผื่อนพิภพ     กรรมการ 
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๑๗. นายกอบศักดิ์  ดวงดี      กรรมการ 
ผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทย 

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

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๔. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๕. นายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๕. นางธันยา  เลาหชัย   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี  

ส านักงบประมาณ 
๖. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง  
๗. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๘. นายวิโรจน์  นรารักษ์  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙. นายเอนก  มีมงคล   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๐. นางธิดา  พัทธธรรม   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๑. นางสาววรวรรณ  พลิคามิน  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑๒. นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต ์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
๑๓.  นางสาวสรยา ยศยิ่งยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ 

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุมโดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ 

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

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

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

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

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

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

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

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ในระดับพ้ืนที่ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยในการ
จัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   

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

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

๓. มติที่ประชุม 

รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

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

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

๑.๑ แนวทางท่ี ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน  

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

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

๑.๒ แนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญ 

๑.๒.๑ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย    

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

๑.๒.๒ การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 

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

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

๑.๓ แนวทางท่ี ๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ  

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

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

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

๑.๔ แนวทางท่ี ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

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

๒. กรรมการและเลขานุการ มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ
ส าคัญส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ดังนี้  

๒.๑ แนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทุกระดับ และทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาภายใต้เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือน าไปสู่การมองเป้าหมาย
การพัฒนาร่วมกัน และเกิดการประสานและขับเคลื่อนการด าเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างบูรณาการในทิศทางเดียวกัน 
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๒ แนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และการ
จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ  

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

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

๒.๒.๓ ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการเสนอโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ทันกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

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

๒.๔ แนวทางท่ี ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  

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

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

๒.๕ การจัดสรรงบประมาณ  

๒.๕.๑ มอบหมายส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนินการโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๔๐๖ โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ หรือ
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

งบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

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

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

๔. มติที่ประชุม 

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

๔.๒ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการส าคัญฯ ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การตรวจราชการกระทรวงในฐานะหน่วยงานของรัฐ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลโครงการ/การด าเนินงานในขอบเขตของกระทรวงให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกระทรวง และแผนการตรวจราชการกระทรวง 

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

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

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

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

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

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

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

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

๓.๑.๖ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย
ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ (๑) จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  (รายงานประจ าปี) จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภา 
เพ่ือทราบ อีกทั้งเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ/ประชาชน และเพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของกลไกระดับต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยต้องระบุถึง
ความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลจากกลไกต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
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   ( 
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประกอบการด าเนินการ และ (๒) ส านักงานฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อรองรับการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ของกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระดับต่าง ๆ โดยระบบอย่างน้อยต้องสามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ ความเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่อแผนระดับต่าง ๆ ตามหลัก (XYZ) ความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ให้เห็น
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ช่องว่างการพัฒนา (Gap) และความสามารถ/ผลกระทบของ
การด าเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมาย (Contribution) ส่วนรายงานผลความสามารถ 
การด าเนินงานของหน่วยงานต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ และผลการ
วิเคราะห์และประมวลผลช่องว่างการพัฒนาบนระบบ eMENSCR เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน
การแก้ไข ปรับปรุง และทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

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

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

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

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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





 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ



๓.๑ - ๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  : ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการบนหลักวงจร 
การบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) และเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐ 
มีแนวทางการด าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยเน้นย  าความส าคัญของการใช้หลักการ PDCA  
ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้  

๑.๑ การวางแผน (Plan) มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนระดับที่ ๓ และการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๒ การปฏิบัติ (Do) หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนระดับที่ ๓ และจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน  
ที่ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศบนฐานข้อมูล
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ปรับปรุง แก้ไขแผนและการด าเนินงานให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ความก้าวหน้าการด าเนินการ   

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านมาด าเนินการบนหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ  
(Plan-Do-Check-Act : PDCA) อย่างต่อเนื่อง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ตามหลัก PDCA ได้แก่ (๑) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ (๒) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) (๓) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (๔) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระดับพ้ืนที่ และ (๕) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
เพื่อขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ  ทั ้งนี ้ ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท าสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามหลัก PDCA 
โดยสามารถสรุปความก้าวหน้าการด าเนินการและข้อสังเกตได้ ดังนี้ 

 



๓.๑ - ๒ 
 

 

๒.๑ การวางแผน - (Plan) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนระดับที่ ๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
เป็นแผนระดับท่ี ๒ ทั้งนี้ แผนอ่ืนใดที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐนอกจากแผนระดับที่ ๑ และแผน
ระดับที่ ๒ ให้จัดเป็นแผนระดับที่ ๓ ทั้งหมด โดยในส่วนของการวางแผน (Plan) ซึ่งเป็นขั้นตอน 
ที่มีความส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินการและข้อสังเกต ได้ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าแผนต่าง ๆ ได้แก่ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการจัดท าตามรัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
และเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มีการบูรณาการและ 
มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการก าหนด 
ค่าเป้าหมาย ที่แบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วงการพัฒนา ช่วงละ ๕ ปี  ทั้ งนี้ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด-๑๙ ส านักงานฯ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
เพิ่มเติม และไดป้ระกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓) แผนการปฏิรูปประเทศ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  
ซึ่งประกาศใช้ก่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรค
เร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามีความ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศจะต้องสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จึงไดม้ีการทบทวนการปรับกิจกรรมที่เห็นว่า
มีความส าคัญและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
และได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ 
ในภาพกว้าง ที่มีครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญเฉพาะประเด็นที่มี
ล าดับความส าคัญสูง มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในห้วง ๕ ป ี
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ประกอบด้วย ๑๓ หมุดหมาย โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๕) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ได้อยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ก่อนเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป 

๒.๑.๒ ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ 

๑) หน่วยงานของรัฐอาจยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของแผนในปัจจุบัน 
รวมทั้งความส าคัญและความสอดคล้องกันระหว่างแผนต่าง ๆ อาจส่งผลต่อการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒) สถานการณ์และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในปัจจุบัน 

๓) การขาดข้อมูลที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวชี วัด ที่สะท้อนเป้าหมายการพัฒนา 
ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ การปฏิบัติ – (Do) 

ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท ากระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติผ่านแผนระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ บนหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ให้กับทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการปรับกระบวนทัศน์การท างานที่ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ 
โดยเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) เพื่อเป็นกลไกหลักในการ
ประสานและบูรณาการการแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและต่อมา
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๓ ระดับ ส านักงบประมาณ และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การยึดเป้าหมายร่วมกัน 
(๒) การวิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย (๓) การจัดล าดับความส าคัญของการเสนอ
โครงการและการจัดท ารายละเอียดโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ตามขั้นตอน Do ของหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้ดังนี้ 
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๒.๒.๑ การแปลงแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนระดับท่ี ๓  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้แผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (๑) แผนปฏิบัติการด้าน.. . และ  
(๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี จะต้องมีความสอดคล้องและส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 
นอกจากนี้การจัดท าแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงานของรัฐยังถือเป็นการด าเนินการ 
ตามแนวทางที่ ๔ (การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยห้วงเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

๑) ความก้าวหน้าผลการด าเนินการ  

หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ และรายปี เพ่ือเป็นแผน
หลักในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน พร้อมทั้งน าเข้าข้อมูลแผนในระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและน าเข้าในระบบ eMENSCR 
แล้ว โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี จ านวน ๒๔๐ แผน และเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี จ านวน ๙๑๗ แผน ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน หน่วยงาน 
ของรัฐได้มีการจัดท าแผนและน าเข้าในระบบ eMENSCR แล้วจ านวน ๑๐๙ แผน 
(จากจ านวนรวม ๑,๓๕๐ แผน ใน ๖ ปี (ค านวณจาก ๒๐ แผนระดับกระทรวง และ ๒๐๕ 
แผนระดับกรม ต่อปี กรณีแผนรายปี) และจากจ านวนรวม ๒๒๕ แผน (ค านวณจาก ๒๐ 
แผนระดับกระทรวง และ ๒๐๕ แผนระดับกรม ต่อ ๕ ปี กรณีแผนราย ๕ ปี โดยนับรวม
กรณีที่มีการปรับปรุงแผนด้วย) ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไปทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องรายงาน
ผลสั มฤทธิ์ ของแผนปฏิบัติ ราชการในระบบ  eMENSCR ภายในไตรมาสที่  ๑  
ของปีงบประมาณถัดไปส าหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี และรายงานผลสัมฤทธิ์ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ปี ส าหรับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ี
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ 
ในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ในระดับพ้ืนที่ ปัจจุบันแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๖  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๒) ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 
จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานข้อมูลแผนระดับ ๓ ที่ส านักงานฯ ได้รวบรวม 
จากระบบ eMENSCR ส านักงานฯ มีข้อสังเกตที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(๑) ยังมีความทับซ้อนของประเด็นการพัฒนาระหว่างแผนปฏิบัติการด้าน... และการมี
แผนปฏิบัติการด้าน... มากเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะในกรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าแผน 

(๒) การด าเนินการที่ผ่านมาแผนระดับที่ ๓ อาจยังไม่สามารถสะท้อนการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่างชัดเจน 

(๓) ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ ยั งไม่มีการจัดท าหรือน าเข้ าแผนปฏิบัติ ราชการ 
ของหน่วยงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

๒.๒.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ (๓) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอ
โครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยในส่วนของแนวทางการจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าคัญที่ผ่านมา ส านักงานฯ และหน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

๑) ความก้าวหน้าผลการด าเนินการ 

(๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน ๕๗๑ โครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และมอบหมายให้ส านักงานฯ 
ส านักงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการส าคัญ 

(๒) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการส าคัญหรือโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจ านวนทั้งสิ้น 
๔๐๖ โครงการ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ปัจจุบันส านักงานฯ อยู่ระหว่างเตรียม
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒) ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

(๑) หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) อาจยังขาดการด าเนินการประสาน
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งหมดภายใต้เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ อาจไม่สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

(๒) ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดโครงการไม่สอดคล้องกับหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) มีรายละเอียดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย/การส่งผล 
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ต่อการบรรลุค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน และยังไม่ได้ด าเนินการบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์เท่าที่ควรอาทิ การใช้ข้อมูล สถิติ และงานวิจัย 

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล - (Check)  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ได้ก าหนดกลไกการด าเนินการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ  
ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ส านักงบประมาณ  
และ สศช. เป็นกลไกหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยสามารถสรุปความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานและข้อสังเกตที่ส าคัญได ้ดังนี้ 
๒.๓.๑  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

๑) ส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพื่อรองรับการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน แผนระดับที่ ๓ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยปัจจุบันส านักงานฯ ได้เชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งได้น าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI) มาใช้สนับสนุนในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ eMENSCR เพื่อให ้
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

๒) ผู้ตรวจราชการ ได้ก าหนดกรอบแนวทางและประเด็นติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง/กรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทาง โดยใช้ข้อมูล
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (Y๑) 
ที่อยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(รายงานประจ าปี) และข้อมูลจากระบบ eMENSCR มาใช้ประกอบการด าเนินการ 
ได้แก่ (๑) แผนแม่บทประเด็น ๐๓ การเกษตร เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(๐๓๐๔๐๑) สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มี มูลค่าเพ่ิมขึ้น และ (๒) แผนแม่บท
ประเด็น ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (๑๖๐๑๐๑) ศักยภาพ
และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  ๓๑๙/๒๕๖๔  
เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรีแล้ว 
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๓) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการการ (ค.ต.ป.) เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบประเด็นการตรวจสอบและ
ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ ค.ต.ป. เสนอ โดยมุ่งเป้าประสงค์
หลัก ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเศรษฐกิจ (๒) ด้านสังคม (๓) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคน และ (๔) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
ในการบูรณาการการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ
และความเสี่ยงที่ส าคัญ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะและส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า  
(early warning) รวมทั้ง ได้มีการก าหนดรายการตัวชี วัดกระทรวง (KPI Basket) 
เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) และ 
การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ของส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ส านักงานฯ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็น
ฝ่ายเลขานุการของ ค.ต.ป. จะด าเนินการให้มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกับระบบ eMENSCR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน รวมทั งลดขั นตอนและความซ  าซ้อนในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลของ ค.ต.ป. ต่อไป 

๔) ส านักงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยน าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการ 
ทั้งนี้ ได้มีการทอนค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปี เป็นรายปี เพ่ือให้
สามารถติดตาม ประเมินผลความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕)  ส านักงานฯ จะน าข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  วุฒิสภา มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

๒.๓.๒ ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์อาจยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลแผนระดับที่ ๓ และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน 
ในแต่ละปีงบประมาณอันเกิดจากการไม่น าเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบ eMENSCR  

๒.๔ การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน – (Act) ในระยะต่อไป 

การวิเคราะห์ ประมวลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งน าข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค 
มาเพ่ือใช้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางและเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนของ Plan-Do-Check โดยสามารถสรุป
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานระยะต่อไป ดังนี้ 

 



๓.๑ - ๘ 
 

 

คู่มือการจัดท าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

คู่มือแนวทางการจัดท า
แผนระดับท่ี ๓ ฯ 

๒.๔.๑ Plan การวางแผน – ส านักงานฯ ได้เสนอแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดปรากฏตามในวาระที่  ๔.๑ 
แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมุ่งแก้ไขปรับปรุงในส่วน 
ของ ค่าเป้าหมาย ตัวชี วัด ที่มีข้อจ ากัด อันเนื่องจากขาดข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ 
เป็นตัวชี วัดที่สามารถสะท้อนเป้าหมายการพัฒนา ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งปรับปรุ งและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ บริบทและทิศทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

๒.๔.๒ Do การปฏิบัติ – ส านักงานฯ จะจัดการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑-จ.๓) ในช่วงเดือนเมษายน 
๒๕๖๕ และจะร่วมกันด าเนินการตามแนวทางการจัดท าโครงการส าคัญฯ 
โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ข้อมูลที่ส านักงานฯ จัดท าประกอบการ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ (๑) คู่มือการจัดท าโครงการจัดท า
โครงการส าคัญและคู่มือแผนระดับที่ ๓ (๒) ข้อเสนอแนะจากรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) และ(๓) 
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัยและข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ จากระบบ
ฐานข้ อมู ล Open-D เ พ่ื อให้ การด าเนิ นงานสอดคล้ องกับหลั ก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลและตั้งอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
อย่างแท้จริง 

๒.๔.๓ Check การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล – ส านักงานฯ จะประสานกับกลไก 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งผู้ตรวจราชการ และ ค.ต.ป. เพ่ือด าเนินการ
ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยจะมุ่งให้ความส าคัญกับการด าเนินการก าหนดประเด็นของแผนการตรวจราชการ 
ให้มีความครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และการให้ความส าคัญกับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลตามกลุ่มตัวชี้วัด (KPI Basket) ของส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้ง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ ปี ๒๕๖๖ ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ตลอดจนด าเนินการให้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
eMENSCR กับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการรายงานผลสัมฤทธิ์การตรวจราชการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒  ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ

ขจั ด ความยากจนแล ะพัฒนาคนทุ กช่ ว ง วั ย       
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 
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ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

 
๑. ความเป็นมา 

นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ศจพ.) และ
แต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) ซึ่ง ศจพ. และ คจพ. จะเป็นกลไกเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา  
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
ได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุม คจพ. 

๒. ความก้าวหน้าการด าเนินการ   

คจพ. ได้มีการจัดประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ (๑) การประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ (๒) การประชุม คจพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ และ (๓) การประชุม 
คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และ
ประธาน คจพ. (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กรรมการ คจพ. คณะรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้แก่ คจพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยแก้ไขปัญหา 
ให้เสร็จสิ้นในระดับอ าเภอ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (เมนูแก้จน) ไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
หรือหากปัญหาของครัวเรือนแตกต่างจากเมนูแก้จน ให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการแก้ไขเป็นรายครัวเรือน รวมทั้ง มอบหมายเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ 
ในแต่ละมิติ โดยสามารถใช้แผนงาน/โครงการ ในเมนูแก้จนด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที เพ่ือบูรณาการ
แก้ไขปัญหาความยากจนได้ครอบคลุมและตรงกับปัญหาของครัวเรือนทั้ง ๕ มิติ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เป็นการด าเนินการแบบพุ่งเป้า เพื่อน าประเทศไทยไปสู่ 
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้  
ในการด าเนินการต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญและค านึงถึงต้นทุนในแต่ละพื้นที่ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ด้วย  
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ทั้งนี ้คจพ. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีมติเห็นชอบ 
ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ 
TPMAP (๒) แนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ และ (๓) ข้อเสนอ
โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน  
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติ คจพ. ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) เติมเต็ม
ข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพ้ืนที่ในประเทศ (๒) ร่วมแก้ไข
ปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบ (X-Ray) หากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน 
(Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP (๓) ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ 
TPMAP และ (๔) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยมีการแบ่งขั้น
การพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ อยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) 
โดยสรุปความคืบหน้าในการด าเนินการได้ ดังนี้  

๒.๑.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
และทุกพื้นที่ในประเทศ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  

๑) ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมถึงการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP และมีบางหน่วยงานไม่สามารถจัดส่ง
ข้อมูลได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บางข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมาไม่สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบ TPMAP ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาด้านเทคนิค และหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล ทั้งนี้ จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ 
ส่งผลให้ได้กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประกอบด้วย  
๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP โดยในปี ๒๕๖๕ มีจ านวน 
๑,๐๒๕,๗๘๒ คน เพิ่มขึ้น ๔๒,๔๖๖ คน จากปี ๒๕๖๒ ที่อยู่ที่ ๙๘๓,๓๑๖ คน ซึ่งได้
มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ TPMAP เรียบร้อยแล้ว และ (๒) กลุ่ม
ครัวเรือน/เปราะบาง โดยในปี ๒๔๖๒ มีจ านวนครัวเรือน/คนเปราะบางทั้งประเทศ
ในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น ๔,๑๐๔,๔๕๐ ครัวเรือน ๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มครัวเรือนเปราะบางในปี ๒๕๖๕ ต้องรอการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย  
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนราชการในการจัดส่งข้อมูลเพ่ือน ามาประมวลผล
เป็นข้อมูลกลุ่มเปราะบางต่อไป 
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๒) ข้อมูลระดับพื้นที่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ได้ทดสอบเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคล  
เพ่ือก าหนดดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : 
MPI) ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สงขลา นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย 
และบางพลัด) และอุดรธานี และได้ประมวลข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถาม 
ในระดับพื้นที่เพื่อน าไปสู่การพัฒนา MPI ตามขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด 
พอเพียง และยั่งยืน โดยมีการก าหนดมิติความขัดสน ประกอบด้วย ๕ มิติการพัฒนา 
ได้แก่ (๑) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) มิติด้านการศึกษาและทักษะ 
ที่จ าเป็น (๓) มิติความขัดสนด้านสุขภาพ (๔) มิติด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ 
(๕) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ  

๓) ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
กับข้อมูลมิติความขัดสนและปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ซึ่งเป็นข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหา
ของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติและความเสี่ยงชุมชนสะท้อนศักยภาพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ
หมู่บ้านใน ๗ มิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สะท้อนมิติของความขัดสน ๕ มิติ 
ตาม MPI (๒) ข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ (สถานศึกษา สถานพยาบาล) สะท้อน 
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ และ (๓) ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light) ที่สะท้อน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานหรือภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพ้ืนที่) ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ 
ตามมิติปัญหาของ TPMAP เพ่ือหาช่องว่างการพัฒนา/ช่องว่างเชิงนโยบาย ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของ 
แต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
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การด าเนินการในระยะต่อไป สศช. จะด าเนินการประสานข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ิมเติม
และเผยแพร่เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายการท างานในปี ๒๕๖๕ ต่อไป รวมทั้ง ศจพ. ทุกระดับ 
ด าเนินการเติมเต็มข้อมูลในระดับพ้ืนที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ 

๒.๑.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและ 
เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ 
ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจตรวจสอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูล  
ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ พบว่า การลงพ้ืนที่ส ารวจครัวเรือนในระบบ Logbook  
มีครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจทั้งสิ้น ๔๗๗,๓๒๔ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้ งหมด 
๑๒,๒๐๘,๙๑๓ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในระบบ 
Logbook เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพปัญหาเพ่ิมเติมอีก ๑๒๖,๗๕๙ 
ครัวเรือน และเพ่ิมเติมครัวเรือนใหม่ในระบบ Logbook ที่ได้จากการลงพ้ืนที่ ๗,๐๒๕ 
ครัวเรือน ทั้งนี ้เนื่องจาก ศจพ. ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ อาจยังไม่ได้มีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ Logbook และยังมีความคุ้นชินกับการท างานบนกระดาษ นอกจากนี้   
การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือ 
ในรูปแบบของการสงเคราะห์ มากกว่าการพัฒนาที่ยังยืน 

การด าเนินการในระยะต่อไป  สศช. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะด าเนินการจัดท าจอแสดงผลเป้าหมายและ  
การด าเนินการ (Dashboard) การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ในระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง ศจพ. ทุกระดับด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่โดยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการท างานในระบบ 
TPMAP ในทุกขั้นตอน 

๒.๑.๓ แนวทางที่ ๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP  
ฝ่ายเลขานุการฯ ของ คจพ. ได้ด าเนินการน าแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) มาใช้ในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยเน้นในส่วนของ Do 
ที่ด าเนินการผ่านการจัดท าโครงการซึ่งจะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการจัดท าโครงการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ  
(๓) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน แผนแม่บทฯ ๖ ประเด็น และ ๑๓ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
นอกจากนี้ จากการประมวล โครงการ/การด าเนินการที่ผ่านมาจากระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๙,๘๒๒ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยพบว่า
โครงการส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
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ศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
นอกจากนี้ ยังพบว่า โครงการ/การด าเนินการ อาจยังไม่สอดคล้องกับมิติปัญหา ภูมิสังคม 
และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ รวมทั้งเป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ไม่ได้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และยังไม่ได้มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน 
ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

การด าเนินการในระยะต่อไป สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการจัดมหกรรม
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในบางกอกน้อยโมเดล และ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบพุ่งเป้าต่อไป รวมทั้ง
ศจพ. ทุกระดับ โดยเฉพาะ ศจพ.จ. พัฒนาโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยพุ่งเป้าให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับท่ี ๓ อ่ืน ๆ 

๒.๑.๔ แนวทางท่ี ๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP สศช. ได้มี
การลงพ้ืนที่ ๕ พ้ืนที่ ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย 
และบางพลัด) สงขลา และนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศจพ. ในระดับพ้ืนที่ 
และประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาทางการศึกษา รวมทั้งชี้แจงและสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ ศจพ. ทุกระดับในการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และได้ด าเนินการจัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง (ศจพ. 
Model) โดยในการคัดเลือกจัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง จะพิจารณาจากความพร้อมของ
พ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่ ๔ ต้นแบบ ประกอบด้วย (๑) ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ (๒) ต้นแบบบูรณาการถ่ายระดับจากอ าเภอ ได้แก่ พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอหนองกะท้าว อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก (๓) ต้นแบบความร่วมมือ
สถาบันการศึกษาเข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และ (๔) ต้นแบบความร่วมมือ 
โดยภาคีร ่วมพัฒนา  ได้แก ่ เขตบางกอกน้อย กรุง เทพมหานคร อย่างไรก็ตาม  
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการในพื้นที ่ พบว่า การด าเนินการของ
หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นการด าเนินการ แบบแยกส่วน (silo)  
ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกันของกลไก ศจพ . ในพ้ืนที่ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาจยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การด าเนินการในระยะต่อไป สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ ด าเนินการตามแนวทาง 
วิธีการ ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการจัดท าต้นแบบ
การด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และ
จัดท าระบบประมวลผลโดยใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เ พ่ือใช้ในการปรับปรุง 
การด าเนินการทั้งในระดับนโยบายและพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของภูมิสังคมต่อไป 
รวมทั ้ง ศจพ. ทุกระดับ น าเข้าข้อมูลการด าเนินการและสถานการณ์ต่าง  ๆ ของ 
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การพัฒนาของคนหรือครัวเรือนเพ่ือใช้ประกอบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ตามข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ท่ีต้องมีความแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือ 

๒.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP 
คจพ. มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนหรือเมนูแก้จน 
โดยเมนูแก้จน ได้มีการจ าแนกตาม ๓ ขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน และ 
๕ มิติความขัดสน ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น 
(๓) สถานะทางสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ 
และการมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือเป็นแนวทางให้ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ และ
หน่วยงานของรัฐ ในการน าเมนูแก้จนที่มีรายการของแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการ  
ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามสภาพมิติความขัดสนและระดับความรุนแรงของบุคคล/ครัวเรือน 
รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท าโครงการเพ่ือการแก้ไขและพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้  
ในการน าเมนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยจะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องและความเหมาะสมของภูมิสังคมของการพัฒนาและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ควบคู่กันไป โดย คจพ. มอบหมาย สศช. ด าเนินการจัดท าแนวทางฯ  
ให้ครอบคลุมมิติและระดับขั้นของการพัฒนา และด าเนินการเผยแพร่ต่อไป รวมทั้ง มอบหมาย 
ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ น าแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย มาด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า 
โดยต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมของการพัฒนาในพ้ืนที ่

๒.๓ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ คจพ. มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การตรวจสอบข้อมูล (๒)  
การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย (แผนครัวเรือน) (๓) การบูรณาการ
แก้ไขปัญหา ศจพ.อ. บูรณาการให้ความช่วยเหลือเป้าหมาย และ (๔) การติดตามรายงานผล โดย คจพ. 
มอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่ ศจพ.อ. ชี้ เป้าจากระบบ TPMAP โดยน าเมนูแก้จน  
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาแตกต่างจากเมนูแก้จน ให้กระทรวง กรม 

QR Code เมนูแก้จน 
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขรายครัวเรือน 
โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้นในระดับอ าเภอ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดูแล 
ในแต่ละมิติ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ครอบคลุมและตรงกับปัญหาของ
ครัวเรือนทั้ง ๕ มิติ โดยในแต่ละมิติได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) มิติสุขภาพ 
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ 
ร่วมกักระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) มิติความเป็นอยู่ มอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) มิติการศึกษา มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๔) มิติรายได้ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งธนาคาร สถาบันทางการเงิน 
หรือกองทุนอ่ืน ๆ เร่งให้ความช่วยเหลือ และ (๕) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ มอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการให้  
ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  นอกจากนี ้ คจพ. 
ได้มอบหมายทีมพี่เลี้ยง น าข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน และเป็นผู้ติดตาม/ดูแลครัวเรือนเป้าหมาย 
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบันทึกผลการด าเนินงานลงในระบบ Logbook ทุกครั้ง ที่มีการด าเนินการ
ของกระทรวง หน่วยงาน และภาคกีารพัฒนาต่าง ๆ  

๒.๔ ข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  คจพ.มีมติ
เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการฯ  
อย่างเคร่งครัด โดยในการจัดท าโครงการจะต้องยึดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒)  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ 
(๓) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ  ที่ยึดหลัก PDCA นอกจาก 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะต้องน าเมนูแก้จนมาประกอบการจัดท าโครงการด้วย  
รวมทั้ง เห็นชอบหลักการโครงการน าร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ าและ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการบนพ้ืนที่น าร่อง ๓๐,๐๐๐ ไร่ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมบริจาคที่ดินเปล่าที่ไม่มี 
การด าเนินการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะน าไปถูกจัดสรรให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากิน ผู้ที่มีรายชื่อ
ในระบบ TPMAP ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนถึงผู้ที่ผ่าน 
การอบรมจากโครงการโคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์ ๑๕,๐๐๐ คน 
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นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ  
ให้เป็นไปตามแนวทางฯ และประสานส านักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง หรืองบประมาณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๓  รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
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ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ประจ ำปีของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร 
และรัฐสภำทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อย
ต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร ทั้งนี้  
ในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนด้วย  

๑.๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ได้มีมติ 
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ เค้ำโครง
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกรอบระยะเวลำ
กำรจัดท ำรำยงำนฯ โดยให้ใช้เป็นแนวทำงตั้งแต่กำรจัดท ำรำยงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนี้ 
๑.๒.๑ แนวทางการประเมินผล กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  จะใช้

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งได้ระบุค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัดดังกล่ำวในทุกช่วงระยะเวลำ ๕ ปี เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยประกอบด้วย (๑) ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ  
(๒) สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท จ านวน ๓๗ เป้าหมาย และ (๓)
สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน ๑๔๐ เป้าหมาย ทั้งนี้ ส าหรับการ
รายงานผลด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ปี ๒๕๖๔ ได้ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่รำชกิจจำนุเบกษำได้ประกำศบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกแผนกำรปฏิรูปประเทศ ที่มีกำร
ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ โดยแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำน (๑) ตามเป้าหมาย
การปฏิรูปประเทศที่บัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒) สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ จ านวน ๓๑ เป้าหมาย ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (๓) สถานะการด าเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน ๖๒ กิจกรรม  

๑.๒.๒ เค้าโครงรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ซึ่งทั้ง ๒ ฉบับประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหำร บทน ำ ส่วนที่ ๒ ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และส่วนที่ ๓ ประเด็นท้ำทำยและ 
กำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป  
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๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา ส ำนักงำนฯ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ผ่ำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ภำยใน ๑ เดือนนับจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ ซึ่งส ำนักงำนฯ  
จะด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวและจัดท ำรำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  

๑.๓ ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มมีติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ และมอบหมำยส ำนักงำนฯ จัดท ำเล่มรำยงำนฯ ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้ง
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ 
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบ และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรน ำส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔ และรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบ QR Code ไปยังคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร 
และรัฐสภำ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำม QR Code ที่แนบมำ
พร้อมนี้ อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำรผลิตเล่มรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรฯ  
เพ่ือแจกจ่ำยหน่วยงำนและคณะกรรมกำรข้ำงต้น รวมทั้งทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชำชน
ผู้สนใจ จ ำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

๒. การด าเนินการ 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔ และรำยงำน 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงำนของรัฐรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ณ เดือน ตุลำคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีรำยละเอียด
ผลสัมฤทธิ์ กำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยภาพรวม
ของยุทธศำสตร์ชำติของทั้ง ๖ มิติ มีรำยละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

๑) ความอยู่ดีมีความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย คนไทยและสังคมไทยมีควำมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับปำนกลำงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับคน
ไทยมีควำมอยู่ดีและมีควำมสุขลดลงเล็กน้อย โดยมีค่ำคะแนนร้อยละ ๕.๙๘๕ ลดลงจำก 
ปี ๒๕๖๓ ที่มีค่ำคะแนนร้อยละ ๕.๙๙๙ อยู่ในอันดับที่ ๕๔ จำก ๑๔๙ ประเทศ ซึ่งมีปัจจัย 
ที่ส่งผลให้ค่ำคะแนนควำมสุขของคนในประเทศลดลง คือ การได้รับสวัสดิการและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะท่ีดี ความเอ้ืออาทรต่อกันและ
การอยู่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
สังคมไทยอยู่ในระดับสูงประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะปัจจัยส่งผลต่อควำมอยู่ดี มีควำมสุขของประชำกรในประเทศ ๖ ปัจจัยได้แก่ 
รำยได้ต่อหัว กำรได้รับสวัสดิกำรและสนับสนุนจำกภำครัฐ กำรมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุข
ภำวะทีด่ี กำรมีสิทธิและเสรีภำพ ควำมเอ้ืออำทรต่อกัน และกำรอยู่ในสังคมที่ปลอดกำรทุจริต 

http://nscr.nesdc.go.th/
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๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศมีอันดับดีขึ้น ๑ อันดับ จำกอันดับที่ ๒๙ มำอยู่ในล าดับที่ ๒๘ 
จากทั้งหมด ๖๔ ประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยสุทธิลดลงมำอยู่ที่ ๗๒.๕๒ จำก ๗๕.๓๙ 
คะแนน ในปี ๒๕๖๓ ประกอบกับอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ ๖.๒๐ จากปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลกระทบอันเนื่องมำจำก
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศดีขึ้นประเทศไทยยังต้องพัฒนำอีกหลำยด้ำนเพ่ือในรอบปีข้ำงหน้ำประเทศไทยจะมี
อันดับรวมที่ดีขึ้น โดยเฉพำะด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งทั้งสองด้ำน 
มีอันดับที่ต่ ำมำกและต่ ำที่สุด ในบรรดำปัจจัยย่อยท้ังหมด  

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ กำรประเมินผลกำรพัฒนำประเด็นกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ของประเทศมุ่งเน้นกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำในทุกมิติที่ส่งผลให้คนไทย
ทุกช่วงวัยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมในกำรมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับกำร
พัฒนำประเทศในมิติต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน พบว่ำ ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าของ
คนในภาพรวมอยู่ที่ ๐.๖๕๐๑ ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ที่มีค่าอยู่ที่ ๐.๖๔๕๗ ซึ่งยู่ในเกณฑ์ 
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังคงให้ควำมส ำคัญและเร่ง
ด ำเนินกำรในระยะต่อไป อำทิ กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและคุณภำพชีวิตที ่ดีทำงด้ำน
สุขภำพของคนทั้งในมิติด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  กำรยกระดับรำยได้ให้สอดคล้องกำร
ด ำรงชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กำรขยำยระบบประกันสังคมให้
ครอบคลุมก ำลังแรงงำนของประเทศ โดยเฉพำะในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ  

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ดัชนีควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม (Social 
Progress Index – SPI) สะท้อนควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมโดยตรงโดยครอบคลุมใน ๓ มิติ 
ได้แก่ (๑) ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของมนุษย์ (Basic Human Needs) (๒) พ้ืนฐำนของกำรอยู่
ดีมีสุข (Foundations of Wellbeing) และ (๓) โอกำส (Opportunity) โดยภาพรวมในปี 
๒๕๖๔ ประเทศไทยมีค่าคะแนน (SPI) ๗๐.๙๖ จัดอยู่ในอันดับที่ ๗๑ ของโลก จาก ๑๖๘ 
ประเทศ จากค่าคะแนนดังกล่าว พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้น จากปี ๒๕๖๓ ที่มีค่าคะแนน SPI 
เท่ากับ ๗๐.๒๒ อยู่ในล าดับที่ ๗๙ ของโลกจาก ๑๖๓ ประเทศ อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยยัง
ต้องเร่งให้ควำมส ำคัญในด้ำนทำงเลือกและเสรีภำพส่วนบุคคล (Personal Freedom and 
Choice) ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นสูง (Access to Advanced Education) ด้ำนสิทธิส่วนบุคคล 
(Personal Rights) และด้ำนควำมครอบคลุมและกำรมีส่วนร่วม (Inclusiveness) 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
พิจำรณำดัชนีกำรชี้วัดกำรด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance 
Index : EPI) ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ภาพรวมของประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๑ โดยเป็น
อันดับที่ ๗๘ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗ 
โดย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (๗๕.๑) เกำหลี (๖๖.๕) และสิงคโปร์ (๕๘.๑) โดยในระยะต่อไป
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ ๒ มิติหลักของดัชนีกำรชี้วัดกำร
ด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (EPI) ที่มีค่ำดัชนีที่ค่อนข้ำงน้อยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทย
ควรเร่งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้ำและบริกำร
สิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลเพ่ือกำรสร้ำงกำรเติบโตและ
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เศรษฐกิจสีเขียวให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว กำรส่งเสริมควำมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศทำงทะเลเพ่ิมขึ้น กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ  

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ กำรเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรของภำครัฐสะท้อนได้จำกดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance 
Index : WGI) พบว่ำประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔๔.๘๑ ปรับลดลง ๐.๙๕ 
คะแนน โดยมีปัจจัยที่ส ำคัญคือ ควำมมีเสรีภำพทำงกำรเมืองและกำรปรำศจำกควำมรุนแรง/
กำรก่อกำรร้ำยที่มีค่ำคะแนนลดลงจำกรำยงำนปีก่อนหน้ำ ๓.๗๗ คะแนน และควำมมี
ประสิทธิผลของรัฐบำลที่มีค่ำคะแนนลดลง ๒.๘๙ คะแนน อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐมีประสิทธิภำพ ประเทศไทยจ ำเป็นต้องให้
ควำมส ำคัญกับ เสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น ควำมมีเสรีภำพทำง
กำรเมืองและกำรปรำศจำกควำมรุนแรง/กำรก่อกำรร้ำย ควำมมีประสิทธิผลของภำครัฐ  
คุณภำพของกฎระเบียบ หลักนิติธรรม และกำรควบคุมปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ ๒๓  
ในปี ๒๕๖๓ เป็นอันดับที่ ๒๐ ซึ่งเป็นกำรปรับตัวที่ดีข้ึนมำกที่สุดในรอบ ๑๐ ปี  

๒.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย 
ของประเด็นกำรพัฒนำรายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ชาติ มีรำยละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีกำรสะท้อนความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ โดยพิจำรณำ
จากรายงานดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index : GPI) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก  
๓ ประกำร ได้แก่ ปัจจัยควำมปลอดภัยและมั่นคงในสังคม ปัจจัยควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภำยในและระหว่ำงประเทศ และปัจจัยกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร ซึ่งปัจจัยด้ำนศักยภำพ
และควำมพร้อมทำงด้ำนกำรทหำรของประเทศในปี ๒๕๖๔ พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับ ๑๑๓ จากทั้งหมด ๑๖๓ ประเทศ ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ที่อยู่ในอันดับ ๑๑๔ อย่ำงไรก็ตำม 
ประเทศไทยยังจ ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรท ำให้
ประเทศไทยมีควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงคนในสังคม กำรลดควำมขัดแย้งในสังคม และกำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตของภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถช่วยเพ่ิมควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนไทย และควำม
มั่นคงในมิติอ่ืน ๆ อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกำรจัดอันดับควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน สะท้อนได้จำกผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ของ IMD  
ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในอันดับที ่
๒๘ จาก ๖๔ ประเทศ มีอันดับดีขึ้น ๑ อันดับ จากปี ๒๕๖๓ ทีอ่ยู่ในอันดับที่ ๒๙ อย่ำงไรก็ตำม 
ประเทศไทยยังมีควำมท้ำทำยในกำรปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจที่สร้ำงควำมหลำกหลำย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับภำคเศรษฐกิจเดิม โดยต้องส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำปรับใช้  รวมทั้ง
กำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มีมูลค่ำสูงและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโลก
อนำคต และกำรสร้ำงพ้ืนฐำนที่มั่นคงเพ่ือรับมือกับภำวะวิกฤติได้ 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภำพรวมผลกำร
พัฒนำของปี ๒๕๖๔ คนไทยมีคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยควำมก้ำวหน้ำ
ของคน มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวมปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งด้ำนครอบครัวและสังคมไทยมีกำร
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เปลี่ยนแปลงในกำรด ำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สมำชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่ำงอบอุ่น 
สงบสุข ผู ้สูงอำยุไม่อยู ่เพียงล ำพัง มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้งกำรลดลงของ
ครัวเรือนเดี ่ยว อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ยังคงมี
ประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ครอบครัวไทย โดยมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัวที่อำจจะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนอื่น ๆ อันเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ภำยใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหำควำมเหลื่อม
ล้ ำระหว่ำงกลุ ่มประชำกร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้น ครัวเรือนยำกจนเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะ
ครัวเรือนเปรำะบำง ท ำให้กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ มีควำมครอบคลุมประชำกร
เกือบทั้งประเทศ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพบริการระหว่างพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อให้เกิดควำมคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงควำมพร้อมด้ำน
สำธำรณสุขทั้งบุคลำกรและเครื่องมือทำงกำรแพทย์มำกกว่ำในเขตพ้ืนที่ห่ำงไกลให้มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมต่อควำมต้องกำรของประชำชนในทุกพ้ืนที่ ต่อไป 

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กำรฟ้ืนฟูของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศไทยเพ่ิมมำกขึ้น
จำกปี ๒๕๖๓ จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวลดลง อันเป็นผลมำจำกกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับประเทศไทยได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำก
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศในหลำยประเด็นได้รับกำรควบคุมและจัดกำรที่ดีมำกขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของระบบนิเวศ ประเทศไทยควรให้ควำมส ำคัญกับกำร
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึง ควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลำยลง 

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทั้งในด้ำนกำรใ ช้
บริกำรออนไลน์ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม และกำรพัฒนำทุนมนุษย์ประกอบกับ
ประเทศไทยมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ทั้งในหน่วยงำนระดับกรม และ
หน่วยงำนในระดับจังหวัด อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ภำครัฐจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีควำมเป็นดิจิทัลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวก และรวดเร็วสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชน โดยต้องค ำนึงถึงควำมครอบคลุมในกำร
เข้ำถึงของประชำชนทุกระดับต่อไป 

๒.๑.๓ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นกำรประเมินผลตำมเป้าหมายที่ได้บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๗ 
ก ำหนดให้กำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ๓ ประกำร ประกอบด้วย  

๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกรักสำมัคคีและส่งเสริมควำมปรองดอง
ของคนในชำติ (ระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และระดับอ ำเภอ) และโครงกำรจิตอำสำ



๓.๓ - ๖ 
 

 

เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพ่ือให้เยำวชนและประชำชนมีควำมรู้รัก
สำมัคคี ปรองดองสมำนฉันท์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมและประเทศชำติ กำรเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรเปิดเจรจำจัดท ำควำมตกลงเสรีกำรค้ำ (Free Trade Area : FTA) โดยเฉพำะกลุ่ม
ประเทศคู่ค้ำส ำคัญของไทย กำรพิจำรณำจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ (FTA) เพ่ือช่วยเหลือส ำหรับกำรปรับตัวของ
ภำคกำรผลิตและภำคบริกำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 

๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  
มีกำรด ำเนินกำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคมในหลำยด้ำน อำทิ
ด้ำนกำรสำธำรสุข ที่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคล (ระบบ Persona Health)  
ช่วยเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพ ด้วยรูปแบบและช่องทำงที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
กำรใช้งำนของประชำชน เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงองค์ควำมรู้และควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ 
(Health Literacy) ด้ำนกำรศึกษำ กำรให้เด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย ได้รับกำรดูแลและกำรคุ้มครอง
อย่ำงมีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภำค 
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และเตรียมควำมพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับ
อนุบำลจนถึงระดับประถมศึกษำอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
กำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ เพ่ือให้เติบโตเป็นพลเมืองที่
ดีและมีคุณภำพ นอกจำกนี้ มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดเก็บภำษีในรูปแบบออนไลน์ โดยกำร
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้กับกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ 
เพ่ือให้เกิดรูปแบบกำรให้บริกำรที่ง่ำยและรวดเร็ว รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส เพ่ือกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม 
ตลอดจนกำรจัดท ำ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรม 
พ.ศ. .... เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ 

๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน รวมถึงในกระบวนกำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะ เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงและกลไกตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ และมีกำรปรับปรุง/
แก้ไข (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. ....  
เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมของรัฐ กำรพัฒนำและใช้งำน
เว็บไซต์ https://www.law.go.th/ หรือ ระบบกลำงทำงกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำหรับกำร 
รับฟังควำมคิดเห็น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย กำรออกระเบียบส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติว่ำด้วยรำยงำนประจ ำวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด ำเนินกำรผ่ำน 
ระบบ Crime เพ่ือใช้ในกำรรับค ำร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษควำมผิดอำญำนอกเขตอ ำนำจกำร
สอบสวน และเชื่อมโยงข้อมูลค ำร้องทุกข์ระหว่ำงสถำนีต ำรวจทั่วประเทศ ตลอดจนกำรมี
ระบบ Persona Health ที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคลซึ่งช่วยเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงข้อมูล
สุขภำพด้วยรูปแบบและช่องทำงที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้งำนของประชำชน  

 



๓.๓ - ๗ 
 

 

๒.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
๒๓ ประเด็น ประกอบด้วย เป้ำหมำยประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๗ เป้ำหมำย และเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยรวมทั้งสิ้น 
๑๔๐ เป้ำหมำย โดยผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำได้จำกเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และ
ระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุเป้าหมาย
ระดับประเด็น รวม ๓๗ เป้าหมาย พบว่ำ มีการพัฒนาลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี ๒๕๖๓  
โดยมีกำรปรับเปลี่ยนค่ำสีจำกสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)  
เป็น สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับเสี่ยง (สีส้ม) หรือ สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤต 
(แดง) และยังพบว่ำบำงเป้ำหมำยระดับประเด็นมีกำรพัฒนำที่ดีขึ้นโดยปรับเปลี่ยนสถำนะกำร
บรรลุเป้ำหมำยระดับเสี่ยง (สีส้ม) มำเป็นระดับต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง) และเป้ำหมำยระดับ
ประเด็นที่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดในปี ๒๕๖๕ แล้ว (สีเขียว) ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับประเด็น
เดิมจากปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗ เป้าหมาย โดยสรุปควำมก้ำวหน้ำของสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ 
ดังนี้ 

๑) สถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดในปี ๒๕๖๕ (สีเหลือง) ที่มีทิศทาง 
การพัฒนาที่ดีขึ้น โดยปรับสถานะบรรลุเป้าหมายจากเดิมสีส้มเป็นสีเหลือง จ ำนวน  
๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็น (๕) การท่องเที่ยว เป้ำหมำย ๐๕๐๐๐๒ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ของเมืองรองเพ่ิมข้ึน ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป้ำหมำย 
๑๗๐๐๐๑ คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น และ ประเด็น 
(๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป้ำหมำย (๑๙๐๐๐๑) ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ
เพ่ิมข้ึน  

๒) สถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ (สีแดง) ที่มีทิศทาง 
การพัฒนาที่แย่ลง ลดลงโดยปรับสถานะบรรลุเป้าหมายจากเดิมสีเหลืองเป็นสีแดง 
จ ำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็น (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป้ำหมำย 
๐๔๐๐๐๑ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร 
และ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป้ำหมำย ๑๙๐๐๐๒ ผลิตภำพของน้ ำ
ทั้งระบบเพิ่มขึ้นในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำ   

๓) สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ที่แสดงสถานะดังเดิม จ ำนวน ๘ ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็น (๑) ควำมมั่นคง ประเด็น (๓) กำรเกษตร ประเด็น (๔) อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต ประเด็น (๕) กำรท่องเที่ยว ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น 
(๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ประเด็น (๒๒) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และประเด็น 
(๒๓) กำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรม 

 

 

 

 



๓.๓ - ๘ 
 

 

 

 

 

 

๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุเป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย รวม ๑๔๐ เป้าหมาย พบว่ำ ในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายที่บรรลุตามที่ก าหนดไว้ 
ในปี ๒๕๖๕ แล้ว (สีเขียว) จ านวน ๓๙ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๖ ของเป้าหมาย 
แผนย่อยทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจ ำนวน ๙ เป้ำหมำย จำกปี ๒๕๖๓ ที่มีจ ำนวน ๓๐ เป้ำหมำย ขณะที่
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน ๗๘ เป้าหมายยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายใน
ระดับที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย เป้าหมายที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน ๔๓ เป้าหมาย  
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๑ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ านวน ๓๕ เป้าหมายคิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ในระดับวิกฤตที่มีสีแดง รวม ๒๓ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๓ ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด  
ซึ่งเท่ำกับปี ๒๕๖๓ ที่มีจ ำนวน ๒๓ เป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูล
ตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมา 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง       

 
 
 
 
 
 
 

 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้ค่าสี
สถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ยังคงมีเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อยฯ ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) โดยสรุปรวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๓ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๓ ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งเท่ำกับปี ๒๕๖๓ 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

 

  
 

 

 



๓.๓ - ๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (๑) สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้ำน รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้ำหมำย 
โดยเทียบกับค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ และ (๒) สถานะความคืบหน้าการด าเนินการตาม
กิจกรรม Big Rock จ ำนวน ๖๒ กิจกรรมภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เปรียบเทียบกับ
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock สรุปได้ ดงันี้ 

๒.๓.๑ สถานะการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลอันพึงประสงค์  รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้ำหมำย  
โดยเทียบกับค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ 

๑) สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในปัจจุบันเทียบ
กับค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ สำมำรถจ ำแนกได้ 
๔ ระดับ ประกอบด้วย (๑) ระดับการบรรลุ
เป้าหมายแล้ว (สีเขียว) จ ำนวน  ๑๐ 
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เป้ำหมำย หรือร้อยละ ๓๒ (๒) ระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) จ ำนวน 
๑๖ เป้ำหมำย หรือร้อยละ ๕๒ (๓) ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 
จ ำนวน ๓ เป้ำหมำย หรือร้อยละ ๑๐ และ (๔) ระดับยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในขั้นวิกฤตใน
การบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) จ ำนวน๒ เป้ำหมำย หรือร้อยละ ๖ 

๒) สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในปัจจุบันเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย (๑) ระดับการบรรลุ
เป้าหมายแล้ว (สีเขียว) จ ำนวน ๗ เป้ำหมำย หรือร้อยละ ๒๓ (๒) ระดับใกล้เคียงการบรรลุ
เป้าหมาย (สีเหลือง) จ ำนวน ๑๕ เป้ำหมำย หรือ
ร้อยละ ๔๘ (๓) ระดับยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรล ุเป ้าหมาย (ส ีส ้ม)  จ ำนวน  
๗ เป้ำหมำย หรือร้อยละ ๒๓ และ (๔) ระดับ
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในขั ้นว ิกฤต ในการ
บรรลุเป้าหมาย (สีแดง) จ ำนวน ๒ เป้ำหมำย 
หรือร้อยละ ๖ ได้แก่ (๑) ด้ำนกฎหมำย  
CR๐๓G๐๒ ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง รับรู้ 
และปฏิบัติตำมกฎหมำยของประชำชน และ (๒) ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ CR๑๓G๐๒ เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรม ซึ่งจ ำเป็น 
ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรมุ่งเน้นกำรน ำเป้ำหมำยมำเร่งรัดด ำเนินกำรให้เกิดผล เพ่ือเป็น 
ส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ในปี ๒๕๖๕ และต้องมี
กำรทบทวนและวิเครำะห์สภำพปัญหำที่เป็นอุปสรรค เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงหรือ
แก้ไขกำรด ำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ 
รวมทั้งต้องมีกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำง
แท้จริงน ำไปสู่กำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบั บ
ปรับปรุง) ที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และส่งผลตำมที่ก ำหนดไว้ในเจตนำรมณ์
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

๒.๓.๒ สรุปสถานะความคืบหน้าการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock จ านวน ๖๒ กิจกรรม ภำยใต้
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เปรียบเทียบกับแผนกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำกิจกรรม Big Rock มีสถำนะกำรด ำเนินกำร
เป็นไปตำมแผน หรือล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป โดยกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม  
มีสถานะความคืบหน้าในการด าเนินงานสิ้นสุด ณ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (๑) การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน ๕๓ กิจกรรม และ (๒) การด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 
จ านวน ๙ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
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ทั้งนี้ กิจกรรม Big Rock ที่มีกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ส ำนักงำนฯ จะด ำเนินกำรประสำนและ
บูรณำกำรร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และหน่วยงำน 
ร่วมด ำเนินกำรกิจกรรม Big Rock เพ่ือเร่งรัดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร และก ำกับ ติดตำม 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

๒.๔ ประเด็นท้าทายและการด าเนินการระยะต่อไป สู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ สรุปสำระส ำคัญได้ ดังนี้ 
๒.๔.๑ ประเด็นท้าทาย ปัญหาและอุปสรรค กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำร/กำร

ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ยังพบปัญหำ อุปสรรคและ
ควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ (๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 
ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้หน่วยงำนของรัฐ 
ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงำนของรัฐต้องปรับรูปแบบ
กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสอดคล้องกับมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อด้ำนสำธำรณสุข (๒) การเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
กำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรยังมีควำมล่ำช้ำและอำจจะส่งผลให้กำรด ำเนินกำร
ไม่สำมำรถสนับสนุนและส่งผลต่อกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  
ซ่ึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญ เร่งรัด และมุ่งเน้นกำรน ำเป้ำหมำยมำด ำเนินกำรให้เกิดผล เพ่ือเป็น
ส่วนสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (๓) การบูรณาการการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนของรัฐยังขำดกำรบูรณำกำร
กำรด ำเนินกำรที่มีควำมเชื่อมโยงและสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ ำหมำยร่วมกันอย่ำงเป็น
รูปธรรม จึงส่งผลท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (๔) การผลักดัน
กฎหมายที่เ อื้อต่อการพัฒนาประเทศ  กฎหมำยและกระบวนงำนที่มีควำมล้ำสมัยท ำให้เกิด
อุปสรรคในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งกระบวนกำรในกำรปรับปรุงกฎหมำยมีขั้นตอนและต้องใช้
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงมำก จึงจ ำเป็นต้องมีกำรผลักดันกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย 
มีควำมเป็นสำกล และเอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ (๕) ความพร้อมของบุคลากร 
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ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล บุคลำกรภำครัฐยังขำด
ควำมพร้อม ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งไม่สำมำรถปรับตัวให้
เข้ำกับกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบดิจิทัล ส่งผลให้เกิดปัญหำและ
อุปสรรคในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และ (๖) การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ในบำงกิจกรรมปฏิรูปจ ำเป็นต้องหำรือร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรปฏิรูปและ
หน่วยงำนของรัฐ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรร่วมกันให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป (ตำมมำตรำ ๒๖ และ 
มำตรำ ๒๗ ของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนฯ) 

๒.๔.๒ การด าเนินการในระยะต่อไป จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญและเร่งรัดกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
(๑) หน่วยงานของรัฐต้องทบทวน ปรับปรุงกระบวนการท างาน และแผนการด าเนินงานใน
รูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำร
ด ำเนินงำน และกำรใช้งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (๒) หน่วยงานของรัฐ
จัดท าโครงการ/การด าเนินการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องมี
กำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรของแผน ๓ ระดับ เป้ำหมำยของแผนต่ำง ๆ 
รวมทั้งต้องมีกำรบูรณำกำรข้อมูลและกำรด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (๓) ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐ เพ่ือให้สำมำรถใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และกำรแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคต่ำง ๆ ให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำประเทศน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม และ (๔) หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการก้าวสู่การเป็นภาครัฐ
ดิจิทัล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐมีควำมยืดหยุ่น เชื่อมโยงข้อมูลและ
กำรบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่กำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และสำมำรถปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกลต่อไป 

(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระ ๓.๓) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………… 
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เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ 
รายงานสรปุผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการด าเนนิการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

 
 



๔.๑ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ บัญญั ติ ให้ รัฐพึ งจัดให้ มี 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันน าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
ที่ยั่งยืนได้ต่อไป 

๑.๒ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ บัญญัติให้คณะกรรมการ
จัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
ด าเนินการ 

๑.๓ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ วรรค ๔ บัญญัติให้ในกรณ ี
ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บท  
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท า
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก ่อน  และ 
เมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยมีการถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านสู่การปฏิบัติแผนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
มาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง รวมทั้งมีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นที่จะต้องบรรลุ
อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี เพื่อที่หน่วยงานของรัฐจะได้น าไปใช้
ประกอบการ 

๑.๕ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมหารือร่วมประธานกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบหลักการ แนวทาง  
และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และมอบหมายส านักงานฯ 
ด าเนินการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป 

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

๒.๑ การพิจารณาทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป 
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๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ ซึ่งเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ (End) “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยจากการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ตามความนัยมาตรา ๑๑  
ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า แม้สถานการณ์ 
ของโลกและของประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ และ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
แต่อย่างใด  เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบการพัฒนาประเทศที่ มีประเด็น 
การพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในส่วนของความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน 
ทรัพยากรมนุษย์ โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นตามบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและประเทศ พร้อมรองรับผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น ดังนั้น 
จะยังคง “เป้าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติไว้เช่นเดิม แตจ่ะมีการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Ways) 

๒.๑.๒ ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติ 
(Ends) โดยตรง รวมทั้งมีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นที่จะต้องบรรลุ
อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี เพ่ือที่หน่วยงานของรัฐจะได้น าไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนระดับที่ ๓ และโครงการ/การด าเนินงานให้สอดคล้องกันต่อไป 
ดังนั้น ส านักงานฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จึ งได้
ด าเนินการ ตามความนัยมาตรา ๑๐ วรรค ๔ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทฯ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๒.๒ ข้อสังเกตของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ฝ่ าย เลขานุ การฯ  ได้ด า เนิ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลจ ากรายงานสรุปผลการด า เนิ นการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมา และทบทวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น พบว่า แผนแม่บทฯ 
มีข้อจ ากัด ดังนี้ 

๒.๒.๑ เป้าหมาย มีข้อจ ากัด คือ เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยอาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับ
ประเด็น ทั้งนี้ ข้อจ ากัดดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุจากการก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนต่อ
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ อย่างแท้จริง  

๒.๒.๒ ตัวช้ีวัด มีข้อจ ากัด ๔ ประการ ได้แก่  

๑) การใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) ที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของ 
แต่ละเป้าหมายในการประเมินผลลัพธ์ของเป้าหมายแผนแม่บทฯ แทนตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก 

(๑) ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด อาทิ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
๐๙๐๓๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด คือ อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)  
ซ่ึงพบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในระดับต าบล ส่งผลให้ในการ
ประเมินผลต้องใช้มูลค่าการลงทุนจริงในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเป็นตัวช้ีวัดเทียบเคียง  

(๒) มีการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด อาทิ เป้าหมายระดับประเด็น 
๑๖๐๐๐๑ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด คือ ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive 
Development Index : IDI) ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวได้มีการยกเลิกการจัดเก็บ
ข้อมูล ส่งผลให้ในการประเมินผลต้องใช้สัดส่วนการถือครองรายได้ของ 
กลุ่ม Bottom ๔๐ และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  
เป็นตัวช้ีวัดเทียบเคียง  

(๓) ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่อง อาทิ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด คือ อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA 
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ซ่ึงพบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการจัดให้มีการสอบทุก ๆ 
๓ ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้มีการเลื่อน
การสอบออกไป ส่งผลให้ในการประเมินผลต้องใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นตัวช้ีวัดเทียบเคียง  

๒) ตัวชี้วัดที่ก าหนดอาจไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้  อาทิ 
เป้าหมายระดับประเด็น ๑๕๐๐๐๑ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เพ่ิมขึ้น โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด คือ มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า 
ทางสังคม ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวมีองค์ประกอบของมิติ ประกอบด้วย (๑) สิทธิ
ส่วนบุคคล (๒) อิสรภาพและการมีทางเลือก (๓) การเปิดรับความแตกต่าง และ 
(๔) การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง ซ่ึงอาจยังไม่สะท้อนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓) ตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความที่ชัดเจน อาทิ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
๐๙๐๒๐๓ เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
มากขึ้น โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด คือ จ านวนเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ได้มี
การก าหนดค านิยามหรือค าจ ากัดความของการเป็นเมืองน่าอยู่ให้ชัดเจนว่าจะต้อง 
มีปัจจัยหรือองค์ประกอบใดบ้าง 

๔) ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ใช้วัดผลมากกว่า ๑ เป้าหมาย อาทิ เป้าหมายระดับประเด็น 
๑๓๐๐๐๑ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น และเป้าหมาย
ระดับประเด็น ๑๔๐๐๐๑ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ นักกีฬา และมีวินัย เคารพ
กฎ กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา โดยทั้ง ๒ เป้าหมายระดับประเด็นมีการก าหนดตัวชี้วัด
ตัวเดียวกัน คือ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย)  
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๒.๒.๓ ค่าเป้าหมาย มีข้อจ ากัด ๓ ประการ ได้แก่  

๑) สถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในห้วงที่ ๒ ของการพัฒนา (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว  
อาทิ เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ๐๗๐๒๐๑ การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าลดลง พบว่า ในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่
ร้อยละ ๕๕.๒๖ ซึ่ งบรรลุค่าเป้าหมายในห้วงที่  ๒ ของการพัฒนาที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมายไว้อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ 

๒) ไม่ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา อาทิ 
อาทิ เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  ๒๓๐๒๐๑ คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ที่ยังไม่ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วง ๕ ปีของ 
การพัฒนา 

๓) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา อาจไม่มีความชัดเจน 
อาทิ  เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ๑๕๐๑๐๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาท 
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วง ๕ ปี
ของการพัฒนา คือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ซึ่งไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าเพ่ิมขึ้นจากอะไร 
ทั้งนี้ ในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้
พิจารณาและก าหนดให้ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (SPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐  
จากปีฐานในแต่ละห้วงของการพัฒนา  

๒.๒.๔ แนวทางการพัฒนา มีข้อจ ากัด คือ แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนย่อย 
อาจไม่สอดคล้อง หรือครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain 
Thailand : FVCT) รวมทั้งอาจไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ อาทิ จากการพิจารณาทบทวนแนวทางของแผนย่อยที่ ๗.๑ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พบว่า ไม่ครอบคลุมต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ๐๗๐๑๐๕ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
ให้บรรลุผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ
เป้าหมายดังกล่าวด้วย 

๓. หลักการแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

จากข้อจ ากัดเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาแล้ว พบว่า  
ข้อจ ากัดในส่วนของเป้าหมายนั้นอาจจะมีสาเหตุจากการก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนต่อเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทฯ ดังนั้น ในการปรับแผนแม่บทฯ จึงจะมีการปรับเฉพาะตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
แนวทางการพัฒนา โดยมีแนวทางการปรับ ดังนี้  

๓.๑ ตัวชี้วัด ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดของเป้าหมายทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อย โดย 

๓.๑.๑ กรณีใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) ซึ่งแบ่งการด าเนินการได้ตามกรณีย่อยของการใช้
ตัวชี้วัดเทียบเคียง ดังนี้ 

๑) กรณีตัวชี้วัดไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการพิจารณาให้ตัวชี้วัด
เทียบเคียงหรือตัวชี้วัดอ่ืนที่ เหมาะสมมากกว่าเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายหลักแทน 
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ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดเดิมที่ก าหนดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มอบหมายหน่วยงานในการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

๒) กรณีข้อมูลของตัวชี้วัดมีการยกเลิกการจัดเก็บ  ด าเนินการพิจารณาให้ตัวชี้วัด
เทียบเคียงหรือตัวชี้วัดอ่ืนที่ เหมาะสมมากกว่าเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายหลักแทน 
ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดเดิมที่ก าหนดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มอบหมายหน่วยงานในการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

๓) กรณีไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่อง  ด าเนินการพิจารณาให้ตัวชี้วัด
เทียบเคียงเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประเมินผลควบคู่กับตัวชี้วัดหลัก 
ตัวเดิม 

๓.๑.๒ กรณีตัวชี้ วัดที่ก าหนดอาจไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ ก าหนดไว้ 
ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ ที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม 

๓.๑.๓ กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความที่ชัดเจน  ด าเนินการพิจารณา 
ค านิยามหรือค าจ ากัดความของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถสะท้อนและ
ประเมินการด าเนินการได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม 

๓.๑.๔ กรณีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ใช้วัดผลมากกว่า ๑ เป้าหมาย ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัด
ที่ ก าหนดไว้ว่าสามารถสะท้อนเป้ าหมายใดมากที่ สุ ด และก าหนดให้ เป็นตัวชี้ วัด 
ของเป้าหมายนั้น และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดใหม่ให้กับอีกเป้าหมายที่ เคยใช้ตัวชี้วัด
ร่วมกัน 

ทั้งนี้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดใหม่ จะต้องก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒนาด้วย  

๓.๒ ค่าเป้าหมาย ด าเนินการพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย 

๓.๓.๑ กรณีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในห้วงที ่ ๒ ของการพัฒนา (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว  
พิจารณาปรับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

๓.๓.๒ กรณีไม่ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา  
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละหว้งการพัฒนา เพื่อให้สามารถเห็นเป้าหมายในแต่
ละห้วงการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและสามารถประเมินผลลัพธ์ของเป้าหมายในแต่ห้วง  
การพัฒนาได ้อย่างเป ็นรูปธรรม ทั ้งนี ้ ในการก าหนดค่าเป ้าหมายจะต้องให ้มี 
ความท้าทายด้วย 

๓.๓.๓ กรณีค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา อาจไม่มีความชัดเจน 
พิจารณาปรับค า หรือก าหนดค านิยามของค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
เห็นเป้าหมายในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา ในทิศทางเดียว   

๓.๓ แนวทางการพัฒนา ด าเนินการพิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนา โดยในกรณีที่พบว่า 
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนย่อยอาจไม่สอดคล้อง หรือ ครอบคลุมห่วงโซ่
คุณค่าฯ รวมทั้งไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม พิจารณาปรับแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับ 
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ห่วงโซ่คุณค่าฯ เนื่องจากห่วงโซ่คุณค่าฯ เป็นองค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ทั้ง
องคาพยพ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
การด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาทบทวนปรับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ จะต้อง
น าข้อมูลเชิงประจักษ์ อาทิ งานวิจัย  สถานการณ์ ข้อมูลสถิติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ มาประกอบการด าเนินการด้วย เพ่ือให้แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) มีความครบถ้วน 
ครอบคลุม สมบูรณ์ และสามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. การด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

มอบหมายส านักงานฯ ด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น เนื่องจากแผนแม่บทฯ เป็นการก าหนด
ประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ เห็นชอบหลักการ แนวทาง และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ  

๕.๒ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาตาม ข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
สั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

  

  



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 



๔.๒ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒  :  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 

๑. ความเป็นมา 
๑.๑ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๔ ก ำหนดให้มี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
อย่ำงต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลำห้ำปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบำยแห่งรัฐ ยุทธศำสตร์ชำติ 
สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก มาตรา ๑๗ ก ำหนดให้เมื่อสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแล้วเสร็จ ให้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  จำกนั้นให้สภำฯ น ำร่ำง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ และรำยงำนต่อรัฐสภำเพื่อทรำบ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำย เพื่อทรงมีพระบรมรำชโองกำรให้ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ต่อไป 

๑.๒ ส านักงานฯ โดยควำมเห็นชอบของสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้น ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งยกร่ำงโดยคณะกรรมกำรยกร่ำง 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ เข้ำสู่กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนกันยำยน ๒๕๖๔ – มกรำคม ๒๕๖๕ ผ่ำนเวทกีำรประชุมประจ ำปีของส ำนักงำนฯ กำร
ประชุมระดมควำมคิดเห็นใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด กำรประชุมในระดับกลุ่มเฉพำะจ ำนวน ๗ กลุ่ม รวมถึงกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรระดมควำมคิดเห็นทั้งสิ้น ๓,๗๙๒ คน  
จำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนภำคเอกชน ภำควิชำกำรและสถำบันกำรศึกษำกลุ่มผู้สูงอำยุ 
กลุ่มเยำวชน กลุ่มสื่อมวลชน และอดีตผู้บริหำรของส ำนักงำนฯ 

๑.๓ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ ที่ได้ปรับปรุงตำมผลกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นจำกประชำชน ตำมที่ส ำนักงำนฯ น ำเสนอ 

๒. สาระส าคัญ 

(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ มีองค์ประกอบส ำคัญ ดังนี ้

๒.๑ ส่วนที่ ๑ บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นกำรน ำเสนอสถำนะของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่จะท ำหน้ำที่ระบุทิศทำงและเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศที่ควรให้ควำมส ำคัญและมุ่งด ำเนินกำรในระยะ ๕ ปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ 
สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรจัดท ำแผนให้ครอบคลุมเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีล าดับความส าคัญสูง โดยที่ประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติซึ่งมิได้
ระบุไว้ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ จะยังคงได้รับควำมส ำคัญและด ำเนินกำรขับเคลื่อนผ่ำนแผนระดับที่ ๒ 
ฉบับอื่น ซึ่งได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำต ิ



๔.๒ - ๒ 
 

 

๒.๒ ส่วนที่ ๒ บริบทการพัฒนาประเทศ เป็นกำรสังเครำะห์บริบทกำรพัฒนำประเทศในมิติ ๔ มิติหลัก ซึ่งได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยำกรมนุษย์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
โดยกำรประเมินทิศทำงและรูปแบบของเงื่อนไขสภำพแวดล้อม รวมถึงสถำนะของทุนในแต่ละมิติ ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรพัฒนำประเทศภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โควิด-๑๙ และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 

๒.๓ ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้ำหมำยหลักที่ต้องกำรบรรลุผล ๕ ประกำร 
ประกอบด้วย 

๒.๔.๑ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยมุ่งยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรส ำคัญ ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์พัฒนำกำรของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบกำรรำยย่อย
กับห่วงโซ่มูลค่ำของภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  

๒.๔.๒ การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนำให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้ำนควำมรู้ ทักษะทำงพฤติกรรม และคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของ
สังคม และเร่งรัดกำรเตรียมพร้อมก ำลังคนให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงหลักประกันและควำมคุ้มครองทำงสังคมที่สำมำรถ
ส่งเสริมควำมมั่นคงในชีวิต  

๒.๔.๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่งลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งในเชิงรำยได้ พื้นที่ ควำมมั่งคั่ง และกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ ด้วยกำรสนับสนุนช่วยเหลือ 
กลุ่มเปรำะบำงและผู้ด้อยโอกำสให้มีโอกำสในกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม กระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและจัดให้มีบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมในทุกพื้นที่ 
พร้อมทั้งเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจให้เปิดกว้ำงและเป็นธรรม  

๒.๔.๔ การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  โดยมุ่งลดกำรก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 
กำรผลักดันให้ เกิดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนภำยในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้ำหมำย 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภำยในปี ๒๖๐๘ 

๒.๔.๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยมุ่งสร้ำงควำมพร้อมในกำรรับมือและแสวงหำโอกำสจำกกำรเป็นสังคมสูงวัย  
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภัยโรคระบำด ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของภำครัฐให้มีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล  

ทั้งนี้ ผลกำรพัฒนำตำม ๕ เป้ำหมำยหลัก มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ ดังนี้ (๑) รำยได้ประชำชำติต่อหัวเท่ำกับ ๙,๓๐๐ เหรียญสหรัฐ (๒) ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคนเท่ำกับ 
๐.๗๒๐๙ ซึ่งเป็นระดับควำมก้ำวหน้ำของคนในระดับสูง (๓) ควำมแตกต่ำงของควำมเป็นอยู่  (รำยจ่ำย) 
ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ ๑๐ และต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มีค่ำต่ ำกว่ำ ๕ เท่ำ  



๔.๒ - ๓ 
 

 

(๔) ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบเคียงกับปริมำณ 
ก๊ำซเรือนกระจกปกติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  และ (๕) ดัชนีรวมสะท้อนควำมสำมำรถในกำรรับมือกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงมีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐๐ ซึ่งเป็นผลรวมจำก ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ขีดควำมสำมำรถของกำรปฏิบัติ
ตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศและกำรเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินด้ำนสุขภำพ อันดับควำมเสี่ยงด้ำนภูมิอำกำศ 
อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล และอันดับประสิทธิภำพของรัฐบำล 

๒.๔ หมุดหมายการพัฒนา (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้ก ำหนด ๑๓ หมุดหมายการพัฒนา เพื่อถ่ำยทอด
เป้ำหมำยหลักไปสู่กำรขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของประเด็นหรือวำระกำรพัฒนำที่ต้องให้ควำมส ำคัญ  
ซึ่งมีที่มำจำกกำรประเมินโอกำสและควำมเสี่ยงของไทย แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถำนกำรณ์  
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ และผลกำรพัฒนำในประเทศในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โดยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย
กำรพัฒนำ จ ำแนกออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี ้
๒.๔.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย ๖ หมุดหมำย ได้แก ่

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ส่งเสริม 
กำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง ผ่ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ กำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรและผู้ประกอบกำรเกษตร กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญ ตลอดจนกำรขยำยผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ผลักดัน 
กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท่องเที่ยวไทยไปสู่กำรท่องเที่ยวทีม่ีมูลค่ำเพิ่มสูง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
และกำรท่องเที่ยวในเมืองรอง และยกระดับกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนผ่ำน
อุตสำหกรรมยำนยนต์เดิมไปสู่ยำนยนต์ไฟฟ้ำตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน ด้วยกำรส่งเสริมให้เกิด 
กำรสร้ำงฐำนกำรผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนส ำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรเดิมสำมำรถ
พัฒนำไปสู่สำยกำรผลิตของยำนยนต์ไฟฟ้ำได้ ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำในภำคส่วน
ต่ำง ๆ และกำรสร้ำงควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำน 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง สนับสนุนกำรยกระดับ
บริกำรทำงกำรแพทย์บนฐำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง กำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำ
และบริกำรสุขภำพบนฐำนควำมโดดเด่นของเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะใน
รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ และกำรสร้ำงควำมมั่นคงของระบบสำธำรณสุขในระยะยำว 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
พัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรผลักดันกำรใช้
ประโยชน์และเพิ่มเติมกรอบควำมร่วมมือและข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี พัฒนำระบบคมนำคมและ 
โลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตัง้แต่ระดับภูมิภำค อนุภูมิภำค และชำยแดน รวมถึงกำรลดอุปสรรค
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 



๔.๒ - ๔ 
 

 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
อาเซียน ยกระดับอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ควบคู่กับสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดิจิทัล  
และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เป็นดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ  

๒.๔.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ๓ หมุดหมำย ได้แก ่

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบนิเวศให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรท ำธุรกิจและกำรยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยเฉพำะกำรเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
และสร้ำงกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่  

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ผลักดันกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคมระหว่ำงพื้นที่ ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
และพัฒนำให้ภำคเป็นฐำนเศรษฐกิจส ำคัญของประเทศที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ ควบคู่กับ
กำรพัฒนำเมืองต่ำง  ๆให้มีควำมน่ำอยู่ เอื้อต่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี  

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม โดยกำรสนับสนุนให้เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมีโอกำสได้รับกำรศึกษำ
และพัฒนำทักษะได้อย่ำงเต็มศักยภำพ และผลักดันให้ครัวเรือนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้
อย่ำงยั่งยืน พร้อมกับกำรพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอส ำหรับทุกช่วงวัย ตั้งแต่
เด็กปฐมวัย วัยแรงงำน และผู้สูงอำยุ  

๒.๔.๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ หมุดหมำย ได้แก ่

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ผลักดันกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของกำรผลิตและบริโภคให้เกิดกำรใช้น้อย ใช้ซ้ ำ น ำกลับมำใช้ใหม่ เพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด 
และลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอน สนับสนุนให้ชุมชนและเกษตรกรสำมำรถสร้ำงรำยได้ 
จำกแนวทำงขยะสุทธิเป็นศูนย์และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุล รวมถึง
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สร้ำงควำมพร้อมให้กับทุกภำคส่วนในกำรรับมือและปรับตัวกับภัยธรรมชำติและ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ใช้มำตรกำรเชิงป้องกันในพื้นที่ส ำคัญ พัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของพื้นที่และกำรเตือนภัย และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งเป็นปรำกำร
ส ำคัญในกำรลดควำมรุนแรงของภัยธรรมชำติ  

๒.๔.๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย ๒ หมุดหมำย ได้แก ่

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต ยกระดับคุณภำพของทุนมนุษย์ผ่ำนกำรสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงผู้สูงอำยุ พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงก ำลังคนสมรรถนะสูง
เพื่อสนับสนุนภำคกำรผลิตเป้ำหมำยและเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  



๔.๒ - ๕ 
 

 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  พัฒนำ 
กำรให้บริกำรและกำรท ำงำนแบบดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ เปิดให้ภำคส่วนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรให้บริกำรของภำครัฐ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ สร้ำงควำมโปร่งใสและ 
ธรรมำภิบำล ปรับระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐเพื่อดึงดูดและรักษำผู้มีศักยภำพ และยกเลิก
กฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นและพัฒนำกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ 

๒.๕ การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อน
และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยสำระส ำคัญของกำรขับเคลื่อนและ
ติดตำมประเมินผล มีดังน้ี  

๒.๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อน 

๑) กลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วยกลไก ๒ ส่วน ที่ด ำเนินงำนคู่ขนำนกัน ได้แก่  

๑.๑) กลไกการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกลไกที่บูรณำกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่เกี่ยวข้องและสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีกำรพัฒนำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนที่มีควำมส ำคัญในระดับสูงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแต่ละหมุดหมำย 
โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน กำรด ำเนินงำนที่เป็น 
กำรริเริ่มขึ้นใหม่ หรืออยู่นอกเหนือจำกภำรกิจปกติของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

๑.๒) กลไกตามภารกิจและกลไกในระดับพื้นที่  เป็นกำรขับเคลื่อนผ่ำนกำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจของหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ โดยกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ 
ทั้งที่เป็นแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำจังหวัด และแผนระดับพื้นที่ต่ำง ๆ 
ให้สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ 

๒) กลไกงบประมาณ เป็นกำรผลักดันให้ระบบกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศเป็นไปใน 
ทิศ ทำงที่มุ่งสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยกำร
ผนวกประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่ต้องกำรมุ่งเน้นในแต่ละปีเข้ำกับ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ รวมถึงสนับสนุนให้ภำคเอกชนและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ  
ที่มีศักยภำพเข้ำมำร่วมลงทุน ด ำเนินกำรในภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓  

๓) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดย
สนับสนุนกำรประสำนก ำลังของ “บวร” (บ้ำน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นสถำบันพื้นฐำนส ำคัญใน
กำรแปลงกลยุทธ์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและยกระดับกำรพัฒนำของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ตรงตำมศักยภำพและควำมต้องกำรของพื้นที่  ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับประชำคมและองค์กรระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเด็นกำรพัฒนำที่มี
ควำมส ำคัญในระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำค 

๒.๕.๒ แนวทางการติดตามประเมินผล ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน ๓ ส่วน ได้แก่  

๑) การติดตามความก้าวหน้า เป็นกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงที่แผนงำนโครงกำร
ต่ำง ๆ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยอำศัยกลไกและหน่วยงำนในทุกระดับที่มีภำรกิจในกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม



๔.๒ - ๖ 
 

 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กรอบระยะเวลำ พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรคที่อำจส่งผลให้กำรด ำเนินกำร
เกิดควำมล่ำช้ำและไม่สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นกำรประเมินผลแผนงำนและโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
เพื่อสังเครำะห์ระดับควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำหมำย ผลผลิต และผลลัพธ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
รวมถึงประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดในระดับของหมุดหมำยและเป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ 
ทั้งในระหว่ำงและหลังจำกสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ 

๓) การประเมินผลกระทบ เป็นกำรศึกษำวิเครำะห์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้งในระดับ 
ภำพรวมของประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ

(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบวำระ ๔.๒) 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เห็นชอบ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

๓.๒ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ ปรับปรุง (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ และน ำเสนอ (ร่ำง) แผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

๔. มติที่ประชุม 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 ๕-๑   

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองอื่น ๆ 
 การปรั บปรุ งองค์ ประกอบของคณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
๑. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๑  มาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรปฏิรูปคนหนึ่ง 
และกรรมกำรปฏิรูปจ ำนวนไม่เกินสิบสำมคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
หรือมีประสบกำรณ์ในด้ำนที่จะด ำเนินกำรปฏิรูป โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของผู้มี
ประสบกำรณ์ในภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้องประกอบกัน โดย ให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการและให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งกรรมการปฏิรูปต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบ
ห้าป ี 

๑.๒  มาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้ก ำหนดให้กรรมการปฏิรูปมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี โดยให้กรรมกำรปฏิรูปซึ่งพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรปฏิรูปซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหมเ่ข้ำรับหน้ำที่  และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจำก
กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  กรรมกำรปฏิรูปจะพ้นจากต าแหน่ง ก็ต่อเม่ือ ตาย ลาออก  
อายุครบ ๗๕ ปี หรือ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกจากต าแหน่ง ตำมที่ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๖ 
ของกฎหมำยดังกล่ำว 

๒. ความเป็นมา 

๒.๑   ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ จ ำนวน ๑๑ ด้ำน  
เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และที่ได้มีกำรปรับปรุงองค์ประกอบแต่งตั้งเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
เม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยประกอบด้วย คณะกรรมกำรปฏิรูป จ ำนวน ๑๓ ด้ำน ได้แก่ 
(๑) ด้ำนกำรเมือง (๒) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (๓) ด้ำนกฎหมำย (๔) ด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรม (๕) ด้ำนเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) ด้ำนสำธำรณสุข 
(๘) ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ (๙) ด้ำนสังคม (๑๐) ด้ำนพลังงำน (๑๑) ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑๒) ด้ำนกำรศึกษำ และ (๑๓) ด้ำน
วัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรเดิมและ
กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ โดยให้
คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ อันครบก าหนด
ห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย 

 

 



 ๕-๒   

๒.๒   คณะกรรมกำรปฏิร ูปด ้ำนทร ัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม ได ้เสนอขอปรับปร ุง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ แทนต ำแหน่งเดิมที่ว่ำง จ ำนวน ๒ ท่ำน ได้แก ่ 

๒.๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ภูมิภำคศึกษำ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล เพื่อเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ของนำยภำวิญญ์ เถลิงศรี  
ที่ขอลำออกจำกต ำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๔   

๒.๒.๒   นางสาววรรณภา  คล้ายสวน ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพ่ือเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงของนำยก่อเกียรติ สมประสงค์ ที่ขอลำออกจำก
ต ำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๓   

๓. การด าเนินการ 

๓.๑  ส ำนักงำนฯ ได้เสนอขอควำมเห็นชอบต่อรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ในฐำนะประธำน 
ที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศทุกคณะ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรี 
ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในกำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๒ 
ท่ำนดังกล่ำว  โดยได้มอบหมายให้ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ปฏิร ูปประเทศน า เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั ้ง
กรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ ตามที่เสนอต่อไป และให้ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำร
ทำบทำมผู ้ท ร งค ุณว ุฒ ิต ำมข ้อ เ สนอ ของคณะกรรมกำรฯ หรือทำบทำมบุคคลที่ เห็นว่ ำ 
มีควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ งในคณะกรรมกำรปฏ ิร ูปด ้ำน อื ่น  เ พื ่อน ำ เสนอต ่อ
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำก่อนน ำเสนคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบในโอกำสต่อไป    

๓.๒  ส ำนักงำนฯ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ประสำนคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรวบรวมเอกสำรประวัติส่วนบุคคล  
ผลกำรตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดจำกกองทะเบียนประวัติอำชญำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
และเอกสำรแบบฟอร์มของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้น ำ
เรียนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งใน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่  
(๑) รองศาสตราจารย์ กัมปนาท ภักดีกุล และ (๒) นางสาววรรณภา คล้ายสวน เพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำแต่งตั้งตำมข้ันตอนของกฎหมำยต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

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




