
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ตึกภักดีบดินทร ์ท าเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทางโปรแกรม (Zoom) 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา     ประธานกรรมการ 
 นายกรัฐมนตรี   
๒. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย     รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ประธานวุฒิสภา    
๓. พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์     กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงกลาโหม   
๔. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม     กรรมการ 
 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๕. นายสนิท  อักษรแก้ว      กรรมการ 
  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๖. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี      กรรมการ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๗. นางสมทรง สัจจาภิมุข     กรรมการ 

ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๘. นายกอบศักดิ์  ดวงดี      กรรมการ 

ผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทย 
๙. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๐. นายดนุชา  พิชยนันท์     กรรมการและเลขานุการ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๑. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๒. นายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑๓. พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์       กรรมการ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๔. พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก 

๑๕. พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ 



๒ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑๖. พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๑๗. พลต ารวจเอก ปิยะ อุทาโย     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

๑๘. นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์    กรรมการ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

๑๙. นายสนั่น อังอุบลกุล      กรรมการ 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๒๐. นายวิษณุ  เครืองาม      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๑. นายชาติศิริ  โสภณพนิช     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๒. นายกานต์  ตระกูลฮุน     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒๓. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. นายชวน  หลีกภัย      รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      รองประธานกรรมการคนที่สาม 
รองนายกรัฐมนตรี 

๓. นายบัณฑูร  ล่ าซ า      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กรรมการปฏิรูปประเทศ 
๑. นายนพดล เฮงเจริญ   รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๒. นายเข็มชัย ชุติวงศ์   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
๓. นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
๔. นายรอยล  จิตรดอน   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  

       สิ่งแวดล้อม 
๕. นายเสรี วงษ์มณฑา   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี  

      สารสนเทศ 
๖. นายพรชัย รุจิประภา   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
๗. นายวรากรณ์  สามโกเศศ  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
๘. นายนิธิ  มหานนท์    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน   

      และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๙. นายอนุชา บรูพชัยศร ี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

     ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ส านักโฆษก ส านักนายกรัฐมนตรี 
๑๐. นายธนกร  วังบุญคงชนะ  โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
๑๑. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
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( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑๒. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล    รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

๑๓. นางสาวสิรินภา ปานสังข์    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  
๑๔. นางสาววิมลมาส รัตนมณี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

ส านักงบประมาณ 
๑๕. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

     แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง  
๑๖. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน ปยยยปย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑๗. นางอภินันท์ ศรีระสันต์  รองผู้อ านวยการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
๑๘. นายจีรพัฒน์ พฤฒิสืบ  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
๑๙. นางสาวชาลินี รักษาชล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๐. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๑. นางธิดา  พัทธธรรม   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๒. นางสาววรรณภา คล้ายสวน  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดล้อม 
๒๓. นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค 
๒๔. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ 

๒๕. นายศุภสิทธิ์   ฟองสมุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
๒๖. นางสาวปัญจพร  นามไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมส าคัญที่เน้นการด าเนินการในระยะต่อไปของยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องมีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการ รวมทั้งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการจัดท า  
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาประเทศในทุกมิติที่สอดคล้อง
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ  
ไปด้วยกัน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 



๔ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางโปรแกรม (Zoom) โดยได้แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๔ และขอให้คณะกรรมการฯ แจ้งการแก้ไขรายงานและรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายัง
ส านักงานฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒. มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทีไ่ด้มีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินการบนหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) ซึ่งเมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐ 
มีแนวทางการด าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการบนหลักการ PDCA เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑.๑ การวางแผน - (Plan) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเสนอแผน
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ ๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ โดยใน
ปัจจุบันได้มีการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ประกอบด้วย
หมุดหมายการพัฒนาจ านวน ๑๓ หมุดหมาย ที่ได้มีการชี้ชัด คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในห้วง ๕ ปี และอยู่ระหว่างการจัดท า 
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้งนี้  
มีข้อสังเกตในการด าเนินการ ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐอาจยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระดับของแผนในปัจจุบัน รวมทั้งความส าคัญและความสอดคล้องกันระหว่างแผนต่าง ๆ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (๒) สถานการณ์และ
บริบทของประเทศที่ เปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง แนวทางการพัฒนา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และ (๓) การขาดข้อมูล 
ที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวชี้วัด ที่สะท้อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และ 
มีประสิทธิภาพ 

๑.๒ การปฏิบัติ  - (Do) ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการจัดท าแผนระดับที่ ๓ และการจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ซึ่งมีความก้าวหน้าการด าเนินการ ดังนี้ 



๕ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑.๒.๑ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่  ๒ ไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท า 
แผนระดับที่ ๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) 
เพ่ือเป็นกลไกหลักในการประสาน และบูรณาการการแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...  
ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน รวมทั้ง ต้องน าเข้า
ข้อมูลแผนในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยงานของรัฐได้มีการน าเข้าข้อมูลแผนในระบบ eMENSCR  
โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี จ านวนทั้งสิ้น ๒๔๐ แผน แผนปฏิบัติราชการ
รายปี จ านวนทั้งสิ้น ๙๑๗ แผน และแผนปฏิบัติการด้าน... จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๙ แผน 
นอกจากนี้ ในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ในระดับพ้ืนที่ ปัจจุบันแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีข้อสังเกต 
ในการด าเนินการ ได้แก่ (๑) ความทับซ้อนของประเด็นการพัฒนาระหว่างแผนปฏิบัติ
การด้าน... และการมีแผนปฏิบัติการด้าน... มากเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะในกรณีไม่มี
กฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน (๒) การด าเนินการที่ผ่านมาแผนระดับที่ ๓ อาจยังไม่
สามารถสะท้อนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  (XYZ)  
ได้อย่างชัดเจน และ (๓) ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่มีการจัดท าหรือน าเข้าแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในระบบ eMENSCR 

๑.๒.๒ การจัดท า โครงการ/การด าเนินงาน เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายของแผนระดับที่  ๒  
และยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบโครงการ
ส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนทั้งสิ้น ๕๗๑ โครงการ และมอบหมาย
ให้ส านักงานฯ ส านักงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนว
ทางการขับเคลื่อนโครงการส าคัญ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เห็นชอบโครงการส าคัญหรือโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๖ โครงการ แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการด าเนินการ ได้แก่ 
(๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ อาจยังขาดการด าเนินการ
ประสานบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งหมดภายใต้เป้าหมายแผน
แม่บทย่อยอย่างเต็มที่ส่งผลให้การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ อาจไม่สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (๒) ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดโครงการไม่
สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) มีรายละเอียดตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย/การส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน และบางส่วนอาจยังไม่ได้
ด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เท่าที่ควร อาทิ การใช้ข้อมูล สถิติ และงานวิจัย 



๖ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล - (Check) ได้ก าหนดให้กลไกหลักในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับเป็นกลไกการด าเนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก PDCA 
ซึ่งมีความก้าวหน้าการด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ผู้ตรวจราชการ ได้ใช้ข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Y๑) ที่อยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) จากรายงานสรุปผลการด า เนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และข้อมูลจากระบบ eMENSCR มาประกอบการก าหนดกรอบแนวทาง
และประเด็นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้แก่ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(๐๓๐๔๐๑) สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(๑๖๐๑๐๑) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีแล้ว 

๑.๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการการ (ค.ต.ป.) ได้มีการก าหนด 
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๕  
ที่ มุ่ ง เป้ าประสงค์หลั กด้ าน เศรษฐกิจ  ด้ านสั งคม  ด้ านการพัฒนาศักยภาพคน  
และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ส านักงานฯ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดรายการตัวชี้วัดกระทรวง (KPI Basket) เพ่ือใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผล และศักยภาพในการด าเนินงานของส่วนราชการ และส านักงานฯ เห็นควรให้
มีการด าเนินการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กับระบบ eMENSCR เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  

๑.๓.๓ ส านักงบประมาณ  ได้น าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้มีการทอนค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปี เป็นรายปี และ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓  
มาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้สามารถติดตาม ประเมินผลความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่อาจยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลแผนระดับที่  ๓ และข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน  
ในแต่ละปีงบประมาณอันเกิดจากการไม่น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 

๑.๔ การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน - (Act) ในระยะต่อไป โดยการน าข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
อุปสรรคมาใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนตามหลัก PDCA สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 



๗ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑.๔.๑ การวางแผน - (Plan) ส านักงานฯ จะด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่ได้เสนอหลักการและแนวทางในวาระ ๔ .๑ โดยมุ่งแก้ไขปรับปรุงในส่วนของ 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ บริบท
และทิศทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

๑.๔.๒ การปฏิบัติ - (Do) ส านักงานฯ จะจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง ๓ ระดับ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕  

๑.๔.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล - (Check) ส านักงานฯ จะประสานกับ
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งผู้ตรวจราชการ และ ค.ต.ป. เพ่ือด าเนินการ
ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะมุ่งให้ความส าคัญกับการก าหนดประเด็นของแผนการตรวจราชการให้มีความ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และการให้ความส าคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลตามกลุ่มตัวชี้วัด (KPI Basket) ของส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้ งเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖ ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
eMENSCR กับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการรายงานผลสัมฤทธิ์การตรวจราชการต่อไป 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการ ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องและส่งผลต่อ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละห้วง ๕ ปี ตลอดจนแผนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการจัดสรรงบประมาณจะต้องพิจารณาและให้ความส าคัญกับแผนงาน/โครงการที่สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมาย 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการน าเข้าและรายงานผลการด าเนินโครงการ/
การด าเนินงาน รวมถึงน าเข้าแผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ 
eMENSCR ให้ครบถ้วนตามรายการและระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ
ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการจัดท าแผนระดับที่ ๓ จากเอกสารคู่มือที่ส านักงาน ฯ เผยแพร่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก PDCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



๘ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิติ ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าของ 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ที่ได้มีการจัดตั้งตามค าสั่ง ส านักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(คจพ.) โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ) เป็นประธาน คจพ. โดย คจพ. 
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) และคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) ทั้งนี้ คจพ. ได้มีการจัดประชุมฯ รวมจ านวน ๓ ครั้ง 
โดยครั้งล่าสุดประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และพิจารณาวาระ 
ที่ส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 

๑.๑ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามมติ คจพ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง โดยมีการแบ่งขั้นการพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้น 
ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ซ่ึงสรุปความคืบหน้าในการด าเนินการได้ ดังนี้ 

๑.๑.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
และทุกพื้นที่ในประเทศ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  

๑) ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานไม่สามารถให้ข้อมูล
ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล และบางข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP ได้ เนื่องจากปัญหาด้าน
เทคนิค และหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล ทั้งนี้ จาก
การบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ ส่งผลให้ได้กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ที่
ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลคนยากจนความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ .) ตามดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ  (Multidimensional Poverty 
Index : MPI) กับข้อมูลบั ตรสวัสดิการแห่ งรัฐ  โดยในปี  ๒๕๖๕  มี จ านวน 
๑,๐๒๕,๗๘๒ คน เพ่ิมขึ้น ๔๒,๔๖๖ คน จากปี ๒๕๖๒ ที่อยู่ที่  ๙๘๓,๓๑๖ คน  
และ (๒) กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง โดยในปี ๒๔๖๒ มีจ านวนครัวเรือน/คนเปราะบาง
ทั้งประเทศในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น ๔,๑๐๔,๔๕๐ครัวเรือน๑๐,๗๕๔ ,๒๐๕ คน  
(ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)  

 



๙ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒) ข้อมูลระดับพื้นที่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ได้ทดสอบเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนและบุคคลในพ้ืนที่  เพ่ือน ามาใช้ประกอบ 
การพัฒนา MPI ตามข้ันของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยมีการ
ก าหนดมิติความขัดสน ประกอบด้วย ๕ มิติ ซึ่งได้มีการปรับชื่อมิติให้มีความเหมาะสม
และครอบคลุมมากขึ้นจากเดิม ได้แก่ (๑) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (เดิม มิติ
รายได้) (๒) มิติด้านการศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (เดิม มิติการศึกษา) (๓) มิติ
ด้านสุขภาพ (เดิม มิติสุขภาพ) (๔) มิติด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ (เดิม มิติความ
เป็นอยู ่) และ (๕) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในสังคม  
(เดิม มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

๓) ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพ ที่สะท้อนถึงศักยภาพของพ้ืนที่ ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) (๒) ข้อมูลพิกัดบริการสาธารณะ  (สถานศึกษา 
สถานพยาบาล) และ (๓) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน 
(Nighttime Light) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
กับข้อมูลมิติความขัดสนและปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่  เพื่อหาช่องว่างการพัฒนา/
ช่องว่างเชิงนโยบาย และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ต่อไป 

๑.๑.๒ แนวทางที่ ๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและ 
เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจครัวเรือนในระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ทั้งสิ้น ๔๗๗,๓๒๔ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 
๑๒,๒๐๘,๙๑๓ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในระบบ 
Logbook อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ 
มากกว่าการพัฒนาที่ยังยืน 

๑.๑.๓ แนวทางที่ ๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP จากการ
ประมวลโครงการ/การด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจากระบบ eMENSCR พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑๙,๘๒๒ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม โครงการ/การด าเนินการ อาจจะยังไม่
สอดคล้องกับมิติปัญหา ภูมิสังคม และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ  

๑.๑.๔ แนวทางที่ ๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP สศช. ได้มีการ
ลงพ้ืนที่ ๕ พ้ืนที่ ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย 
และบางพลัด) สงขลา และนครสวรรค์  ร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และได้จัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง (ศจพ. Model) โดยในการคัดเลือก
จัดท าต้นแบบ ศจพ. น าร่อง จะพิจารณาจากความพร้อมของพ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่ ๔ ต้นแบบ 
ประกอบด้วย (๑) ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (๒) ต้นแบบ
บูรณาการถ่ายระดับจากอ าเภอ ได้แก่ พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอนครไทย อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก (๓) ต้นแบบความร่วมมือสถาบันการศึกษาเข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัด



๑๐ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

อุดรธานี และ (๔) ต้นแบบความร่วมมือโดยภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากลงพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินการของหน่วยงานและภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นการด าเนินการแบบแยกส่วน (silo) ไม่เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันของกลไก ศจพ . ในพื้นที่ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

๑.๒ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน โดยใช้ระบบ 
TPMAP โดย คจพ. มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
หรือเมนูแก้จน ซึ่งได้มีการจ าแนกตาม ๓ ขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน 
และ ๕ มิติความขัดสน ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะ 
ที่จ าเป็น (๓) ด้านสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือ 
และการมีส ่วนร่วมในสังคม เพื ่อเป็นแนวทางให้ ศจพ.  ทุกระดับ ทีมปฏิบัต ิการฯ ในพ้ืนที่  
และหน่วยงานของรัฐ ในการน าเมนูแก้จนที่มีรายการของแนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการ 
ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

๑.๓ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่ อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพื ้นที ่  โดย คจพ. มีมติเห็นชอบแนวทาง 
การด าเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่  
(๑) การตรวจสอบข้อมูล (๒) การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย  
(แผนครัวเรือน) (๓) การบูรณาการแก้ไขปัญหา ศจพ.อ. บูรณาการให้ความช่วยเหลือเป้าหมาย  
และ (๔) การติดตามรายงานผล โดย คจพ. มอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในระดับพื้นที่ ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่ ศจพ.อ. ชี้เป้า 
จากระบบ TPMAP โดยน าเมนูแก้จน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
ที่มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดูแลในแต่ละมิติ  ดังนี้ (๑) มิติสุขภาพ มอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) มิติความเป็นอยู่ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการให้ความ
ช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) มิติการศึกษา มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง (๔) มิติ รายได้  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งธนาคาร สถาบันทางการเงิน 
หรือกองทุนอ่ืน ๆ เร่งให้ความช่วยเหลือ และ (๕) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ มอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการให้ความ
ช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



๑๑ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑.๔ พิจารณาข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดย คจพ.
มีมติเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๔ แนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP และเมนูแก้จน เป็นข้อมูลประกอบ 
การจัดท าโครงการ รวมทั้งเห็นชอบหลักการโครงการน าร่องสัมมาชีพเพ่ือขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางฯ และประสานส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรืองบประมาณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๒.๑ การแก้ไขปัญหาความยากจน ประธานกรรมการ ได้เน้นย้ าว่า ในปี ๒๕๖๕ จะต้องเร่งด าเนินการ
การแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยจะต้องเป็นการด าเนินการแบบพุ่งเป้า  
ที่ ใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้ เป้ากลุ่มเป้าหมายและมิติความขัดสน และใช้กลไก 
การท างานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ศจพ. ในทุกระดับ และ 
ทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพ้ืนที่ โดยในการขับเคลื่อนการด าเนินการจะเป็นการด าเนินงานจากระดับ
ล่างขึ้นบน ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในระดับอ าเภอ ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการแบ่ง 
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยอาจแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อมอยู่แล้ว กลุ่มที่มี
ความพร้อมระดับปานกลาง และกลุ่มที่จะต้องเร่งด าเนินการให้สามารถอยู่รอดได้ เพ่ือให้สามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างแท้จริง และจะต้อง
ค านึงถึงภูมิสังคม ความพร้อมของพ้ืนที่ ทรัพยากร และศักยภาพของชุมชนร่วมด้วย นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการอย่างบูรณาการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ 
โดยน าเมนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ 
ในการด าเนินการด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนในปี ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการด าเนินการ โดยหน่วยงานอาจจะต้องมีการปรับปรุง
โครงการ/การด าเนินการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา
ความยากจนในระดับพ้ืนที่และประเทศได้อย่างแท้จริง  

๒.๒ การสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจฐานราก อาทิ Sandbox ปศุสัตว์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน 
การด าเนินการที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพ้ืนที่ โดยการสร้างอาชีพ และ
รายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
และ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คจพ. หารือร่วมกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเป็นไปอย่างบูรณาการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
และภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องน าความเห็นและประเด็นอภิปรายไปด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป  



๑๒ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท า
รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน ซึ่งรายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติฯ 
ก าหนด โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
ซ่ึงมีรายละเอียดผลการด าเนินการสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของผลการพัฒนาตามเป้าหมาย
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ มิติ โดยมีดัชนีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด  
ซึ่งมีการบรรลุเป้าหมายในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีดัชนีตัวชี้วัดที่มีการบรรลุ
เป้าหมายที่แย่ลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จ านวน ๓ ดัชนี ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขของ
คนไทย ซึ่งค่าคะแนนความสุขของคนในประเทศลดลง โดยมีปัจจัยอันเนื่องมาจากการมีอายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ความเอื้ออาทรต่อกันและการอยู่ในสังคมที่ปลอด  
การทุจริต อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยมีปัจจัย 
อันเนื่องมาจากผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 และ ดัชนี 
ชี้วัดธรรมาภิบาลโลก โดยมีปัจจัยอันเนื่องมาจากความมีเสรีภาพทางการเมืองและ 
การปราศจากความรุนแรง/การก่อการร้ายที่มีค่าคะแนนลดลง 

๑.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา ๒๕๗ ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้อง
ด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ประกอบด้วย (๑) ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ ซึ่งมีการด าเนินการที่ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ การส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึก 
รักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ และโครงการจิตอาสาเสริมสร้าง 
ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจา
จัดท าความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area: FTA) (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า ซึ่งมีการด าเนินการที่หลากหลาย 
อาทิ การจัดให้เด็กเล็ก/เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและการคุ้มครองอย่างมี พัฒนาการที่ดี 
รอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค และการบริหาร
จัดเก็บภาษีในรูปแบบออนไลน์ และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกิจกรรมของรัฐ  



๑๓ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑.๒ ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
การด าเนินการของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วย เป้าหมายระดับ
ประเด็นรวมทั้งสิ ้น ๓๗ เป้าหมาย และเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย รวมทั้งสิ ้น ๑๔๐ 
เป้าหมาย พบว่า มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายระดับประเด็น พบว่า ปี ๒๕๖๔ มีการพัฒนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๓ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระดับ 
วิกฤต ๙ ประเด็น ในขณะที่ ปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ในระดับวิกฤต ๑๑ ประเด็น ซึ่งเพ่ิมขึ้น ๒ ประเด็น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ โดยประเด็นดังกล่าว 
มีการปรับสถานะบรรลุเป้าหมายจากเดิมสีเหลืองเป็นสีแดง ได้แก่ ประเด็น (๔) อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต เป้าหมาย ๐๔๐๐๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ และ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป้าหมาย 
๑๙๐๐๐๒ ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพ่ิมขึ้นในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า 
ขณะที่สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย พบว่า ปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อยที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤตจ านวนคงที่ จากปี ๒๕๖๓ จ านวน 
๒๓ เป้าหมาย  

๑.๓ ผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ การด าเนินการตามเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้าหมาย พบว่า ส่วนใหญ่
มีสถานะใกล้เคียงหรือบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน ๒๖ เป้าหมาย 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ ได้ 
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน ๓ เป้าหมาย 
และสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤต จ านวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) ด้านกฎหมาย 
CR๐๓G๐๒ ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน และ   
(๒) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CR๑๓G๐๒ เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม  

๑.๔ ประเด็นท้าทายและการด าเนินการระยะต่อไป การขับเคลื่อนการด าเนินการสู่การบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศยังมีปัญหาและอุปสรรคที่เป็นประเด็นท้าทาย ได้แก่ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ที่ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การเร่งรัดการด าเนินโครงการ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และอาจไม่สนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนด กฎหมายและกระบวนงานที่มีความล้าสมัยท าให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ และบุคลากรยังขาดความพร้อม ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท าให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้เต็ม
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานของรัฐควรมุ่งเน้นและ
ให้ความส าคัญในการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการและแผนการด าเนินงาน รวมถึงต้องจัดท า
โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง และ
ต้องผลักดันให้เกิดการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐที่มีความล้าสมัยและ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานให้มีความทันสมัย มีความเป็นสากล และเอ้ือต่อการขับเคลื่อน  
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับระบบเทคโนโลยี



๑๔

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

สารสนเทศและการก้าวสู่ภาครัฐดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการของภาครัฐมีความยืดหยุ่น 
เชื่อมโยงข้อมูลและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการ ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
สู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎหมายและ
กระบวนงานที่มีความล้าสมัย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการด าเนินงาน โดยอาจเร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย  

๓. มติที่ประชุม  รับทราบการรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ รวมทั้งการด าเนินการผลิตเล่ม
รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับ จ านวน ๔,๐๐๐ เล่ม เพ่ือแจกจ่ายหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของการปรับแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมาตรา ๑๑ ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะครบก าหนด ๕ ปี  
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมาตรา ๑๐ วรรค ๔ ก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บท ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็น  
ของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมต่อไป  

ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ด าเนินการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ตามความนัยมาตรา ๑๑ พบว่า 
แม้สถานการณ์ของโลกและของประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ และ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติแต่อย่างใด เนื่องด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบการพัฒนาประเทศที่มีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้ง 
มีความยืดหยุ่นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ พร้อมรองรับผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ยังคง “เป้าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติไว้เช่นเดิม แต่จะมีการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Ways) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
ถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) โดยตรง รวมทั้งมีการก าหนด 
ค่าเป้าหมาย ของแต่ละประเด็นที่จะต้องบรรลุอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละห้วงการพัฒนาห้วงละ ๕ ปี 
โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดการประชุมหารือร่วมประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
๖ คณะ เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการ แนวทางและ 
การด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณา
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการตามความนัยมาตรา ๑๐ วรรค ๔ 

๒๕๖๕



๑๕ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอหลักการ แนวทาง และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

๒.๑ หลักการและแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น พบว่า แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีข้อจ ากัด ในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ ข้อจ ากัดของเป้าหมายอาจจะมีสาเหตุจากการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนต่อเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ในการปรับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จึงจะมีการปรับเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และ
แนวทางการพัฒนา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ตัวชี้วัด ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดของเป้าหมายทั้งในระดับประเด็นและระดับแผน
แม่บทย่อย โดย 

๑) กรณีใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) โดยแบ่งการด าเนินการตามกรณีย่อยของ
การใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงได้ ดังนี้   

(๑) กรณีไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดเก็บข้อมูลตัวชี้ วัด พิจารณาตัวชี้วัด
เที ยบ เคียงหรือตั วชี้ วัด อ่ืนที่ เหมาะสมเป็นตั วชี้ วัดเป้ าหมายหลักแทน 
ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดเดิมที่ก าหนดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มอบหมายหน่วยงาน
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

(๒) กรณีมีการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียง
หรือตัวชี้วัดอ่ืนที่เหมาะสมเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายหลักแทน ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดเดิม 
ที่ก าหนดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มอบหมายหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

(๓) กรณีไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่อง พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียง
เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการประเมินผลควบคู่กับตัวชี้วัดหลัก 

๒) กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดอาจไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดไว้ พิจารณาตัวชี้วัดใหม่ ที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างเห็นผลและ
เป็นรูปธรรม 

๓) กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความที่ชัดเจน พิจารณาค านิยามหรือ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สามารถจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
สะท้อนและประเมินการด าเนินการได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม 

๔) กรณีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ใช้วัดผลมากกว่า ๑ เป้าหมาย พิจารณาตัวชี้วัดที่ก าหนด
ว่าสามารถสะท้อนเป้าหมายใดมากที่สุด เพ่ือก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายนั้น 
และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดใหม่ให้กับอีกเป้าหมายที่เคยใช้ตัวชี้วัดร่วมกัน 

ทั้งนี้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดใหม่ จะต้องก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒนาด้วย 

 



๑๖ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๑.๒ ค่าเป้าหมาย ด าเนินการพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย 

๑) กรณีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในห้วงที่ ๒ ของการพัฒนา (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว 
พิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน 

๒) กรณีไม่ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา 
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒนา ทั้งนี้ ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
จะต้องมีความท้าทายและสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย 

๓) กรณีค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา อาจไม่มีความชัดเจน 
พิจารณาปรับค าหรือก าหนดค านิยามของค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๒.๑.๓ แนวทางการพัฒนา ด าเนินการทบทวนแนวทางการพัฒนา โดยในกรณีที่พบว่า 
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนย่อยไม่สอดคล้อง หรือ ครอบคลุมห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) รวมทั้งไม่ส่งผลต่อ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ พิจารณาทบทวน 
แนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าฯ 

๒.๒ การด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

มอบหมายส านักงานฯ ด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น เนื่องจาก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการ ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัดที่ต้องสามารถสะท้อนการด าเนินงานของ
หน่วยงานในลักษณะเชิงบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดเก็บ พัฒนา และปรับปรุงข้อมูลให้สามารถน าไปใช้พัฒนาจัดท าตัวชี้วัด  
ที่สะท้อนการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 



๑๗ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบหลักการ แนวทาง และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ 
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ  

๔.๒ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาตาม ข้อ ๔.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
สั่งการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) 
๑. กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานฯ ได้ยก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก อาทิ เทคโนโลยี 
สภาพภูมิอากาศ พลังงานทดแทน เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์บริบทการพัฒนาภายในประเทศ อาทิ  
ทุนทางด้านเศรษฐกิจ ทุนทางด้านสังคม ทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสถาบัน 
ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่ส าคัญของประเทศภายใต้บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงได้ผนวก
การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไว้อย่างรอบด้าน  

ในช่วงที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้ด าเนินกระบวนการรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
แล้วจ านวน ๒ ครั้ง ผ่านรูปแบบเวทีระดมความคิดเห็นทั้งในส่วนกลาง และในระดับกลุ่มจังหวัด   
รวมทั้งในช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมระดมความคิด ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งในครั้งที่  ๑ เป็นการรับฟัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาฯ โดยด าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๔  
มีผู้เข้าร่วม ๕,๓๓๖ คน และในครั้งที่ ๒ เป็นการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
ด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วม ๓,๗๙๒ คน 

หลักการและแนวคิดในการยก (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดส าคัญ  
๔ ประการ ได้แก่ (๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว  
ลุกไว” (๓) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ (๔) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการถ่ายระดับทุกเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีความแตกต่าง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ – ๑๒ ซึ่งถือเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกที่เป็นการเริ่มต้นกระบวนการยกร่าง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้มีการปรับรูปแบบโดยเน้นไปที่การชี้ชัดและคัดกรองเฉพาะประเด็นที่มี
ล าดับความส าคัญสูง จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่มั่นคง 
ในห้วงระยะที่ ๒ ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตลอดจนต้องสอดคล้องกับบริบท 
การพัฒนาประเทศใน ๔ มิติหลัก ได้แก่ (๑) มิติด้านเศรษฐกิจ อาทิ การเพ่ิมผลิตภาพอาจยังมีข้อจ ากัด  
(๒) มิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัยอาจส่งผลให้ก าลังคนในเชิงปริมาณ  
ลดน้อยลง (๓) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ  การส่งเสริมพ้ืนที่ป่าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ และ (๔) มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ ภาครัฐมีความก้าวหน้าในการปรับตัว 
สู่ดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 



๑๘ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ ประกอบด้วย ๕ เป้าหมายหลัก  
และ ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ เป้าหมายที่ (๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มีรายได้
ประชาชาติต่อหัวเป็นตัวชี้วัด เป้าหมายที่ (๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มีดัชนีความก้าวหน้า 
ของคนเป็นตัวชี้วัด (๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มีความแตกต่างของความเป็นอยู่ 
(รายจ่าย) ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ ๑๐ และต่ าสุดร้อยละ ๔๐  
เป็นตัวชี้วัด (๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นตัวชี้วัด และ (๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและ 
การเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ มีดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ความพร้อมรับมือโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความก้าวหน้าทางดิจิทัล และประสิทธิภาพของรัฐ โดยมีสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
ประกอบด้วย ๑๓ หมุดหมาย เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย ตาม ๔ มิติการพัฒนา ดังนี้   

๑.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ซึ่งเป็นการต่อยอดจากฐานของประเทศที่มีอยู่แล้ว 
ผ่านการน าวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างศักยภาพการผลิตและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน า
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว 
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน  

๑.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ า และเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ๓ หมุดหมาย  
ได้แก่ หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต  
ได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม  

๑.๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๐ 
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๑.๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยพร้อมปรับตัวเพ่ือให้เท่าทัน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๒ 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมุดหมายที่ ๑๓ 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 



๑๙ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมายของแผนฯ ตามที่ก าหนดไว้ จะใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงาน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนแผน ประกอบด้วย (๑) กลไกการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในเชิงยุทธศาสตร์ (๒) กลไกตามภารกิจของหน่วยงาน 
ในการเชื่อมโยงการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และ (๓) กลไกในระดับพ้ืนที่  
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับศักยภาพและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับกลไกงบประมาณ ที่เน้นการบูรณาการการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ โดยการผนวกประเด็นการพัฒนาที่ ต้องการมุ่ งเน้นให้ความส าคัญ 
ในแต่ละปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี และกลไก
การติดตามประเมินผลที่ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
ผลกระทบอันอาจเกิดจากการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ 
การพัฒนาของหมุดหมายภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๑ รวมไปจนถึง ๒๓ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ ๑๓ ประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ตลอดจน 
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ 
ในระยะต่อไป ส านักงานฯ จะได้น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอ
รัฐสภาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้ 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

๒.๑ การขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่ของแผนเป็นการวัด
ความส าเร็จในระดับภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ในขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ จึงควรที่จะ
ให้ความส าคัญกับการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงควบคู่กันไปด้วย อาทิ ในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายหลักที่ ๑ ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด
เป็นรายได้ประชาชาติต่อหัวนั้น ควรมุ่งเน้นการด าเนินงานในทิศทางที่จะท าให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่
และทุกสาขาอาชีพมีโอกาสในการสร้างรายได้ ได้อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียมตามศักยภาพด้วย 

๒.๒ การเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐบางส่วนได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด าเนินงาน  แต่ในระยะต่อไป 
ควรผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนมาให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ 
ที่มีแนวโน้มจะสร้างความพลิกผันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี เว็บ ๓.๐ จักรวาลนฤมิต 
(Metaverse) เทคโนโลยีบล็อกเชน และเงินตราเข้ารหัสลับ (Cryptocurrency) 

 



๒๐ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๓. มติที่ประชุม  

๓.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๓.๒ มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับปรุง (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และน าเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้ลาออกจากต าแหน่งจ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายภาวิญญ์ เถลิงศรี ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และนายก่อเกียรติ สมประสงค์ ลาออกจากต าแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้เสนอขอปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแต่งตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ กัมปนาท ภักดีกุล ผู้อ านวยการ
ศูนย์ภูมิภาคศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการฯ และนางสาววรรณภา คล้ายสวน 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการและเลขานุการฯ ซึ่งการด าเนินการ 
ตามนัยของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พยศย ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔  
ทีก่ าหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกรรมการปฏิรูปต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน  ๗๕ ปี พร้อมนี้
ส านักงานฯ ได้เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพ่ือให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ด าเนินการน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายส านักงานฯ ด าเนินการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้ง
กรรมการฯ เพ่ิมเติมในต าแหน่งที่ว่างลง ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายดนุชา  พิชยนันท์) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 


