ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom)

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom)
ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ :

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ความก้าวหน้ าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
๓.๒ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
๔.๒ โครงการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔.๓ การดาเนินการปฏิรูปประเทศ
๔.๔ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๔.๕.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๒-๑
๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง
โปรแกรม (ZOOM)
๒. ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ได้จั ดทารายงานการประชุ มคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๕ และได้
แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้ตอบกลับ
มายังสานักงานฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางโปรแกรม (Zoom)
กรรมการผู้มาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
๒. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา
๓. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๕. นายสนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๗. นางสมทรง สัจจาภิมุข
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๘. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
ผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทย
๙. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
๑๐. นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒. นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่สอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๓. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๑๔. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก
๑๕. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๒
๑๖. พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๑๗. พลตารวจเอก ปิยะ อุทาโย
ผู้แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๑๘. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๑๙. นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๒๐. นายวิษณุ เครืองาม
๒๑. นายชาติศิริ โสภณพนิช
๒๒. นายกานต์ ตระกูลฮุน
๒๓. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการผู้ลาประชุม
๑. นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
๓. นายบัณฑูร ล่าซา

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมการคนที่สาม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการปฏิรูปประเทศ
๑. นายนพดล เฮงเจริญ
๒. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
๓. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
๔. นายรอยล จิตรดอน
๕. นายเสรี วงษ์มณฑา
๖. นายพรชัย รุจิประภา
๗. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
๘. นายนิธิ มหานนท์

รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
๙. นายอนุชา บูรพชัยศรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
สานักโฆษก สานักนายกรัฐมนตรี
๑๐. นายธนกร วังบุญคงชนะ
๑๑. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก

โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๓
๑๒. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี

๑๓. นางสาวสิรินภา ปานสังข์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

๑๔. นางสาววิมลมาส รัตนมณี
สานักงบประมาณ
๑๕. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
แทน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง
๑๖. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงาน ปยยยปย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๗. นางอภินันท์ ศรีระสันต์
๑๘. นายจีรพัฒน์ พฤฒิสืบ
๑๙. นางสาวชาลินี รักษาชล

รองผู้อานวยการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๐. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๑. นางธิดา พัทธธรรม
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๒. นางสาววรรณภา คล้ายสวน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒๓. นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค
๒๔. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ
๒๕. นายศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๒๖. นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้ าร่วมประชุม
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
โดยมีระเบียบวาระการประชุมสาคัญที่เน้นการดาเนินการในระยะต่อไปของยุทธศาสตร์ช าติที่ต้องมีความ
ต่อ เนื่ อ งในการด าเนิ น การ รวมทั้ ง ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี การจั ด ท า
(ร่ าง) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในประเด็นที่สอดคล้ องกับการพัฒ นาประเทศ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาประเทศในทุกมิติที่สอดคล้อง
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ
ไปด้วยกัน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๔
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพื่อ
รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางโปรแกรม (Zoom) โดยได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๖๔ และขอให้ คณะกรรมการฯ แจ้งการแก้ไขรายงานและรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายัง
สานักงานฯ ภายในวัน จัน ทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทีไ่ ด้มีมติเห็นชอบแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลเพื่อขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ช าติ ไ ปสู่ก ารปฏิบัติ โดยให้ค วามสาคัญ กับ
การดาเนินการบนหลักวงจรการบริหารงานคุณ ภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) ซึ่งเมื่อวันที่
๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางดั งกล่ าว เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ
มีแนวทางการดาเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการบนหลักการ PDCA เพื่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การวางแผน - (Plan) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเสนอแผน
เข้าสู่ก ารพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรี โดยการจาแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ ๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐ โดยใน
ปัจจุบันได้มีการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ประกอบด้วย
หมุดหมายการพัฒ นาจานวน ๑๓ หมุดหมาย ที่ได้มีการชี้ชัด คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีลาดับ
ความสาคัญสูง ในการกาหนดทิศทางการพัฒ นาประเทศในห้วง ๕ ปี และอยู่ระหว่างการจัดทา
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้งนี้
มี ข้ อ สั งเกตในการด าเนิ น การ ได้ แก่ (๑) หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจยั งขาดความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับระดับของแผนในปัจจุบัน รวมทั้งความสาคัญและความสอดคล้องกันระหว่างแผนต่าง ๆ
ซึ่งอาจส่งผลต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (๒) สถานการณ์และ
บริ บ ทของประเทศที่ เปลี่ ย นแปลงไป จึ งจ าเป็ น ต้ อ งทบทวน ปรั บ ปรุง แนวทางการพั ฒ นา
ที่กาหนดไว้ในแผนให้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปั จจุ บัน และ (๓) การขาดข้อมูล
ที่สามารถนามาใช้เป็นตัวชี้วัด ที่สะท้อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ
๑.๒ การปฏิ บั ติ - (Do) ในระยะที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ตามเป้า หมายของยุท ธศาสตร์ช าติ ผ่า นการจัด ทาแผนระดับ ที่ ๓ และการจัด ทาโครงการ/
การดาเนินงาน ซึ่งมีความก้าวหน้าการดาเนินการ ดังนี้
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๕
๑.๒.๑ การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนระดั บ ที่ ๒ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผ่ า นการจั ด ท า
แผนระดับที่ ๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการกาหนด
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓)
เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสาน และบูรณาการการแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น...
ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน รวมทั้ง ต้องนาเข้า
ข้อมูลแผนในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๔
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ มี ก ารน าเข้ า ข้ อ มู ล แผนในระบบ eMENSCR
โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี จานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ แผน แผนปฏิบัติราชการ
รายปี จานวนทั้งสิ้น ๙๑๗ แผน และแผนปฏิบัติการด้าน... จานวนทั้งสิ้น ๑๐๙ แผน
นอกจากนี้ ในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ในระดับพื้นที่ ปัจจุบันแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ) แล้ ว เมื่อวัน ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้ งนี้ มีข้อสั งเกต
ในการดาเนินการ ได้แก่ (๑) ความทับซ้อนของประเด็นการพัฒนาระหว่างแผนปฏิบัติ
การด้าน... และการมีแผนปฏิบัติการด้าน... มากเกินความจาเป็น โดยเฉพาะในกรณีไม่มี
กฎหมายกาหนดให้จัดทาแผน (๒) การดาเนินการที่ผ่า นมาแผนระดับที่ ๓ อาจยังไม่
สามารถสะท้อนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความสั ม พั น ธ์ เชิ งเหตุ แ ละผล (XYZ)
ได้อย่างชัดเจน และ (๓) ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่มีการจัดทาหรือนาเข้าแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในระบบ eMENSCR
๑.๒.๒ การจั ด ท าโครงการ/การด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายของแผนระดั บ ที่ ๒
และยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบโครงการ
สาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวนทั้งสิ้น ๕๗๑ โครงการ และมอบหมาย
ให้ ส านั กงานฯ ส านั กงบประมาณ ตลอดจนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการตามแนว
ทางการขับเคลื่อนโครงการสาคัญ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เห็นชอบโครงการสาคัญหรือโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จานวนทั้งสิ้น ๔๐๖ โครงการ แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการดาเนินการ ได้แก่
(๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ อาจยังขาดการดาเนินการ
ประสานบูรณาการการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานทั้งหมดภายใต้เป้าหมายแผน
แม่บทย่อยอย่างเต็มที่ส่งผลให้การทางานของหน่วยงานต่าง ๆ อาจไม่สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (๒) ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดโครงการไม่
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ แ ละผล (XYZ) มี ร ายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ค่ า
เป้ าหมาย/การส่ งผลต่อการบรรลุ ค่าเป้ าหมายยังไม่ชัดเจน และบางส่ว นอาจยังไม่ได้
ดาเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เท่าที่ควร อาทิ การใช้ข้อมูล สถิติ และงานวิจัย

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๖
๑.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล - (Check) ได้กาหนดให้กลไกหลักในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุ กระดับเป็น กลไกการดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก PDCA
ซึ่งมีความก้าวหน้าการดาเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ ผู้ ต รวจราชการ ได้ ใช้ ข้ อ มู ล สถานะการบรรลุ เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทย่ อ ยภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (Y๑) ที่ อ ยู่ ในขั้ น วิ ก ฤต (สี แ ดง) จากรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และข้อมูลจากระบบ eMENSCR มาประกอบการกาหนดกรอบแนวทาง
และประเด็นติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิ บั ติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ แ ก่ เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย
(๐๓๐๔๐๑) สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(๑๖๐๑๐๑) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๙/๒๕๖๔
เรื่อง การตรวจราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้ ตรวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีแล้ว
๑.๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการการ (ค.ต.ป.) ได้มีการกาหนด
ประเด็ น การตรวจสอบและประเมิ น ผล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ มุ่ ง เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพคน
และด้ า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ รั บ ทราบแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ สานักงานฯ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดรายการตัวชี้วัดกระทรวง (KPI Basket) เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผล และศักยภาพในการดาเนินงานของส่วนราชการ และสานักงานฯ เห็นควรให้
มีการดาเนินการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กับระบบ eMENSCR เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
๑.๓.๓ ส านั ก งบประมาณ ได้ น าเป้ าหมาย ตั ว ชี้ วัด และค่ าเป้ าหมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้มีการทอนค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปี เป็นรายปี และ
เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ของ (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๓
มาประกอบการจั ด ทายุท ธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตาม ประเมิ น ผลความคุ้ ม ค่าการใช้จ่ ายงบประมาณ
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่อาจยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากขาดข้ อ มู ล แผนระดั บ ที่ ๓ และข้ อ มู ล โครงการ/การด าเนิ น งาน
ในแต่ละปีงบประมาณอันเกิดจากการไม่นาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR
๑.๔ การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน - (Act) ในระยะต่อไป โดยการนาข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
อุปสรรคมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางและ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนตามหลัก PDCA สามารถสรุปได้ ดังนี้

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๗
๑.๔.๑ การวางแผน - (Plan) สานักงานฯ จะดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่ ได้ เสนอหลั ก การและแนวทางในวาระ ๔.๑ โดยมุ่ งแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของ
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ บริบท
และทิศทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
๑.๔.๒ การปฏิบัติ - (Do) สานักงานฯ จะจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทา
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเจ้ าภาพขับ เคลื่ อนแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ
ทั้ง ๓ ระดับ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
๑.๔.๓ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และการประเมิน ผล - (Check) สานักงานฯ จะประสานกับ
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งผู้ตรวจราชการ และ ค.ต.ป. เพื่อดาเนินการ
ตามแนวทางการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
โดยจะมุ่งให้ความสาคัญกับ การกาหนดประเด็นของแผนการตรวจราชการให้มีความ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และการให้ความสาคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลตามกลุ่ม ตั วชี้ วัด (KPI Basket) ของส านั กงาน ก.พ.ร. รวมทั้ งเป้ าหมาย
ตั ว ชี้ วัด และค่ าเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทย่ อยภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ที่ ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์จัด สรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖ ตลอดจนการพัฒ นาและเชื่อมโยงระบบ
eMENSCR กับฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อรองรับการรายงานผลสัมฤทธิ์การตรวจราชการต่อไป
๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการ ทุ ก หน่ ว ยงานของรัฐ จะต้ อ งจั ด ท าแผนงาน/โครงการที่ ส อดคล้ อ งและส่ งผลต่ อ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละห้วง ๕ ปี ตลอดจนแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดสรรงบประมาณจะต้องพิจารณาและให้ความสาคัญกับ แผนงาน/โครงการที่สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓. มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้ดาเนินการนาเข้าและรายงานผลการดาเนินโครงการ/
การดาเนินงาน รวมถึงนาเข้าแผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ
eMENSCR ให้ ครบถ้วนตามรายการและระยะเวลาที่ สานักงานฯ กาหนด รวมทั้งให้ห น่วยงานของรัฐ
ศึกษาทาความเข้าใจแนวทางการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการจั ด ท าแผนระดั บ ที่ ๓ จากเอกสารคู่ มื อ ที่ ส านั กงาน ฯ เผยแพร่ เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ว มกั น
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก PDCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๘

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
(ศจพ.)
๑. ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร (นายวั น ฉั ต ร สุ ว รรณกิ ติ ) ได้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ความก้ า วหน้ า ของ
ศูน ย์ อานวยการขจั ดความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กช่ วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (ศจพ.) ที่ได้มีการจัดตั้งตามคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(คจพ.) โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ) เป็นประธาน คจพ. โดย คจพ.
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) และคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กช่ วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) ทั้งนี้ คจพ. ได้มีการจัดประชุมฯ รวมจานวน ๓ ครั้ง
โดยครั้ งล่ าสุ ดประชุม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และพิจารณาวาระ
ที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ รับทราบความคืบหน้าการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามมติ คจพ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ใน ๔ แนวทาง โดยมีการแบ่งขั้นการพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้น
ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ซึง่ สรุปความคืบหน้าในการดาเนินการได้ ดังนี้
๑.๑.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ
และทุกพื้นที่ในประเทศ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ข้ อ มู ล จากการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล จากส่ ว นราชการ ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเลขบั ต รประชาชน ๑๓ หลั ก เพื่ อ น ามาใช้
ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานไม่สามารถให้ข้อมูล
ได้ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล และบางข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP ได้ เนื่องจากปัญหาด้าน
เทคนิ ค และหน่ ว ยงานไม่ ได้ มี ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ในรูป แบบของดิ จิทั ล ทั้ งนี้ จาก
การบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ ส่งผลให้ได้กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่
ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP
ซึ่งเป็ น ข้อมูล ที่ได้จากการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลคนยากจนความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ตามดั ช นี ก ารพั ฒ นาคนหลากหลายมิ ติ (Multidimensional Poverty
Index : MPI) กั บ ข้ อ มู ล บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ โดยในปี ๒๕๖๕ มี จ านวน
๑,๐๒๕,๗๘๒ คน เพิ่ มขึ้ น ๔๒,๔๖๖ คน จากปี ๒๕๖๒ ที่ อ ยู่ ที่ ๙๘๓,๓๑๖ คน
และ (๒) กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง โดยในปี ๒๔๖๒ มีจานวนครัวเรือน/คนเปราะบาง
ทั้ งประเทศในระบบ TPMAP ทั้ งสิ้ น ๔,๑๐๔,๔๕๐ครั ว เรื อน๑๐,๗๕๔,๒๐๕ คน
(ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๙
๒) ข้อมูลระดับพื้น ที่ สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
ได้ ท ดสอบเก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ ครั ว เรื อ นและบุ ค คลในพื้ น ที่ เพื่ อ น ามาใช้ ป ระกอบ
การพัฒนา MPI ตามขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยมีการ
กาหนดมิติความขัดสน ประกอบด้วย ๕ มิติ ซึ่งได้มีการปรับชื่อมิติให้มีความเหมาะสม
และครอบคลุมมากขึ้นจากเดิม ได้แก่ (๑) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (เดิม มิติ
รายได้) (๒) มิติด้านการศึกษาและทัก ษะที่จาเป็น (เดิม มิติก ารศึก ษา) (๓) มิติ
ด้านสุขภาพ (เดิม มิติสุขภาพ) (๔) มิติด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ (เดิม มิติความ
เป็น อยู ่) และ (๕) มิติด้า นการเข้า ถึง ความช่ว ยเหลือ และมีส ่ว นร่ว มในสัง คม
(เดิม มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ)
๓) ข้อ มู ล ทางกายภาพ (ศัก ยภาพในพื้ น ที่ ) ซึ่งเป็ น ข้ อมู ล ในเชิ งโครงสร้างพื้ น ฐาน
ทางกายภาพ ที่ ส ะท้อนถึงศักยภาพของพื้ น ที่ ประกอบด้ว ย (๑) ข้อมู ลพื้ น ฐาน
ระดั บ หมู่ บ้ า น (กชช.๒ค) (๒) ข้ อ มู ล พิ กั ด บริ ก ารสาธารณะ (สถานศึ ก ษา
สถานพยาบาล) และ (๓) ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มแสงสว่ า งเวลากลางคื น
(Nighttime Light) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
กับ ข้อมูล มิติความขัดสนและปัญ หาต่า ง ๆ ในพื้น ที่ เพื่อ หาช่อ งว่างการพัฒ นา/
ช่องว่างเชิงนโยบาย และนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒ นาคน
ทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ต่อไป
๑.๑.๒ แนวทางที่ ๒ ร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาในระดั บ บุ ค คล/ครั ว เรื อ น หาเป้ า หมายวิ ก ฤติ แ ละ
เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ศจพ. ในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่สารวจครัวเรือนในระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ทั้งสิ้น ๔๗๗,๓๒๔ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด
๑๒,๒๐๘,๙๑๓ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ ของจานวนครัวเรือนทั้งหมดในระบบ
Logbook อย่ างไรก็ต าม การให้ ความช่ว ยเหลื อ ยังคงเป็ น ลั กษณะของการสงเคราะห์
มากกว่าการพัฒนาที่ยังยืน
๑.๑.๓ แนวทางที่ ๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP จากการ
ประมวลโครงการ/การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจนและการพัฒ นาคนทุกช่วงวัยจากระบบ eMENSCR พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น
๑๙,๘๒๒ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม โครงการ/การดาเนินการ อาจจะยังไม่
สอดคล้องกับมิติปัญหา ภูมิสังคม และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ
๑.๑.๔ แนวทางที่ ๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP สศช. ได้มีการ
ลงพื้นที่ ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย อุดรธานี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย
และบางพลั ด ) สงขลา และนครสวรรค์ ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานและภาคี ก ารพั ฒ นาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และได้จัดทาต้นแบบ ศจพ. นาร่อง (ศจพ. Model) โดยในการคัดเลือก
จัดทาต้นแบบ ศจพ. นาร่อง จะพิจารณาจากความพร้อมของพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ ๔ ต้นแบบ
ประกอบด้วย (๑) ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (๒) ต้นแบบ
บูรณาการถ่ายระดับจากอาเภอ ได้แก่ พื้นที่ดาเนินการ อาเภอนครไทย อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก (๓) ต้นแบบความร่วมมือสถาบันการศึกษาเข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัด
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๐
อุดรธานี และ (๔) ต้นแบบความร่วมมือโดยภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากลงพื้นที่ พบว่า การดาเนินการของหน่วยงานและภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นการดาเนินการแบบแยกส่วน (silo) ไม่เกิดการบูรณาการ
ร่ว มกัน ของกลไก ศจพ. ในพื้นที่ นอกจากนี้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
๑.๒ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ
TPMAP โดย คจพ. มี มติ เห็ น ชอบแนวทางแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาคนทุ กช่ วงวั ยอย่ างยั่ งยื น
หรือเมนูแก้จน ซึ่งได้มีการจาแนกตาม ๓ ขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
และ ๕ มิติความขัดสน ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะ
ที่จาเป็น (๓) ด้านสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการความช่วยเหลือ
และการมีส ่ว นร่ว มในสัง คม เพื ่อ เป็น แนวทางให้ ศจพ. ทุก ระดับ ทีม ปฏิบ ัต ิก ารฯ ในพื้ นที่
และหน่ วยงานของรั ฐ ในการน าเมนู แก้ จนที่ มี รายการของแนวทาง/มาตรการ/การด าเนิ นการ
ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
๑.๓ พิ จ ารณาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและการพั ฒ นาคน
ทุก ช่ว งวัย บนฐานข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ใ นระดับ พื ้น ที ่ โดย คจพ. มีม ติเ ห็น ชอบแนวทาง
การด าเนิ นงานการขจั ดความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กช่ วงวั ยอย่ างยั่ งยื นตามหลั กปรั ชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ส าหรั บการปฏิ บั ติ งานในระดั บพื้ นที่ ประกอบด้ วย ๔ แนวทาง ได้ แก่
(๑) การตรวจสอบข้ อมู ล (๒) การก าหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาร่ วมกั บ ครั วเรื อนเป้ าหมาย
(แผนครั วเรื อน) (๓) การบู รณาการแก้ ไขปั ญหา ศจพ.อ. บู รณาการให้ ความช่ วยเหลื อเป้ าหมาย
และ (๔) การติดตามรายงานผล โดย คจพ. มอบหมายให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดั บพื้ น ที่ ร่ วมรั บผิ ดชอบในการแก้ ไขปั ญ หาครั วเรื อนเป้ าหมาย ตามที่ ศจพ.อ. ชี้ เป้ า
จากระบบ TPMAP โดยนาเมนูแก้จน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่มอบหมายหน่ วยงานเจ้าภาพหลั กในการดูแลในแต่ละมิติ ดังนี้ (๑) มิติสุขภาพ มอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ น เจ้ าภาพหลั ก ในการบู รณาการให้ ความช่ว ยเหลื อ ร่ว มกั บ กระทรวง
ศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) มิติความเป็นอยู่ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ ร่ วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็ นเจ้าภาพหลั กในการบูรณาการให้ ความ
ช่วยเหลื อร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง (๓) มิ ติก ารศึ กษา มอบหมายให้ กระทรวงศึก ษาธิการ
เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการให้ ความช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (๔) มิ ติ ร ายได้ มอบหมายให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมทั้งธนาคาร สถาบันทางการเงิน
หรื อกองทุ นอื่ น ๆ เร่ งให้ ความช่ วยเหลื อ และ (๕) มิ ติ การเข้ าถึ งบริ การภาครั ฐ มอบหมายให้
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์เป็ นเจ้ าภาพหลั กในการบู รณาการให้ ความ
ช่วยเหลือ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๑
๑.๔ พิจารณาข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดย คจพ.
มีมติ เห็ นชอบและมอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องจัดท าโครงการเพื่ อการแก้ไขปั ญ หาความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่ส่ งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๔ แนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP และเมนูแก้จน เป็นข้อมูลประกอบ
การจั ดทาโครงการ รวมทั้งเห็ นชอบหลั กการโครงการน าร่องสั มมาชีพเพื่ อขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางฯ และประสานสานักงบประมาณเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรืองบประมาณอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๒.๑ การแก้ไขปัญหาความยากจน ประธานกรรมการ ได้เน้นย้าว่า ในปี ๒๕๖๕ จะต้องเร่งดาเนินการ
การแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยจะต้องเป็นการดาเนินการแบบพุ่งเป้า
ที่ ใช้ ระบบ TPMAP เป็ น เครื่ องมื อในการชี้ เป้ ากลุ่ ม เป้ าหมายและมิ ติ ความขั ดสน และใช้ กลไก
การท างานต่ าง ๆ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด อาทิ ศจพ. ในทุ ก ระดั บ และ
ทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ โดยในการขับเคลื่อนการดาเนินการจะเป็นการดาเนินงานจากระดับ
ล่ างขึ้น บน ซึ่งเน้ น การแก้ไขปั ญ หาในระดั บ อาเภอ ทั้ งนี้ ในการแก้ไขปั ญ หาจะต้ องมีก ารแบ่ ง
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยอาจแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อมอยู่แล้ว กลุ่มที่มี
ความพร้อมระดับปานกลาง และกลุ่มที่จะต้องเร่งดาเนินการให้สามารถอยู่รอดได้ เพื่อให้สามารถ
ให้ ความช่วยเหลื อได้อย่ างตรงจุด และสอดคล้ องกับ ความต้องการได้ อย่างแท้ จริง และจะต้อง
คานึงถึงภูมิสังคม ความพร้อมของพื้นที่ ทรัพยากร และศักยภาพของชุมชนร่วมด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการอย่างบูรณาการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการ
โดยนาเมนูแก้จนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และคานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้
ในการดาเนินการด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความยั่ ง ยื น ต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ต าม การด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา
ความยากจนในปี ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการดาเนินการ โดยหน่วยงานอาจจะต้องมีการปรับปรุง
โครงการ/การดาเนินการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา
ความยากจนในระดับพื้นที่และประเทศได้อย่างแท้จริง
๒.๒ การสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจฐานราก อาทิ Sandbox ปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การดาเนิน การที่มุ่งเน้ นในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ โดยการสร้างอาชีพ และ
รายได้ให้ กับประชาชนในพื้น ที่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
และ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คจพ. หารือร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเป็นไปอย่างบูรณาการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓. มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
และภาคี ก ารพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งน าความเห็ น และประเด็ น อภิ ป รายไปด าเนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๓.๓

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๔ และรายงาน
สรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของรายงานสรุปผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้สานักงานฯ จัดทา
รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบั บ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน ซึ่งรายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติฯ
กาหนด โดยสานักงานฯ ได้ดาเนินการเผยแพร่รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
ซึง่ มีรายละเอียดผลการดาเนินการสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔
๑.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของผลการพัฒนาตามเป้าหมาย
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ มิติ โดยมีดัชนีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจานวน ๑๑ ตัวชี้วัด
ซึ่งมี การบรรลุเป้ าหมายในทิ ศทางที่ ดีขึ้ น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีดัชนีตั วชี้วัดที่มี การบรรลุ
เป้าหมายที่แ ย่ล งเมื่อ เทียบกับ ปีก่อนหน้า จานวน ๓ ดัช นี ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุข ของ
คนไทย ซึ่งค่าคะแนนความสุขของคนในประเทศลดลง โดยมีปัจจัยอันเนื่องมาจากการมีอายุ
คาดเฉลี่ ย ของการมี สุ ข ภาวะที่ ดี ความเอื้ อ อาทรต่ อ กั น และการอยู่ ใ นสั ง คมที่ ป ลอด
การทุ จ ริ ต อั ต ราการเติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ โดยมี ปั จ จั ย
อันเนื่องมาจากผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 และ ดัชนี
ชี้ วั ด ธรรมาภิ บาลโลก โดยมี ปั จจั ยอั นเนื่ องมาจากความมี เสรี ภ าพทางการเมื อ งและ
การปราศจากความรุนแรง/การก่อการร้ายที่มีค่าคะแนนลดลง
๑.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการปฏิ รูปประเทศตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา ๒๕๗ กาหนดให้การปฏิรูปประเทศต้อง
ดาเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย ๓ ประการ ประกอบด้วย (๑) ประเทศชาติ มีความสงบ
เรี ยบร้ อย มี ความสามั คคี ป รองดอง มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่งยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี ค วามสมดุ ลระหว่ างการพั ฒ นาด้ านวั ตถุ กั บ การพั ฒ นา
ด้ านจิ ตใจ ซึ่ งมี การด าเนินการที่ครอบคลุ มหลายมิติ อาทิ การส่ งเสริมปลู กฝั ง จิตส านึ ก
รักสามั คคีและส่ งเสริมความปรองดองของคนในชาติ และโครงการจิตอาสาเสริมสร้าง
ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจา
จัดทาความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area: FTA) (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า ซึ่ง มีก ารดาเนิน การที่ห ลากหลาย
อาทิ การจัดให้ เด็กเล็ ก/เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและการคุ้มครองอย่างมี พัฒนาการที่ดี
รอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค และการบริหาร
จัดเก็บ ภาษี ในรูปแบบออนไลน์ และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการส่งเสริมและสร้า งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมของรัฐ
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๓
๑.๒ ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๔
การดาเนินการของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วย เป้า หมายระดับ
ประเด็น รวมทั้ง สิ้น ๓๗ เป้า หมาย และเป้า หมายระดับ แผนแม่บ ทย่อ ย รวมทั้ง สิ้น ๑๔๐
เป้า หมาย พบว่า มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายระดับประเด็น พบว่า ปี ๒๕๖๔ มีการพัฒนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๓ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระดับ
วิกฤต ๙ ประเด็น ในขณะที่ ปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับวิกฤต ๑๑ ประเด็น ซึ่งเพิ่มขึ้น ๒ ประเด็น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ โดยประเด็นดังกล่าว
มีการปรับสถานะบรรลุเป้าหมายจากเดิมสีเหลืองเป็นสี แดง ได้แก่ ประเด็น (๔) อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต เป้ าหมาย ๐๔๐๐๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ และ ประเด็ น (๑๙) การบริ หารจัดการน้ าทั้ งระบบ เป้ าหมาย
๑๙๐๐๐๒ ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใช้น้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
ขณะที่สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย พบว่า ปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อยที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤตจานวนคงที่ จากปี ๒๕๖๓ จานวน
๒๓ เป้าหมาย
๑.๓ ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔ การดาเนินการตามเป้าหมาย
อันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้าหมาย พบว่า ส่วนใหญ่
มีสถานะใกล้เคียงหรือบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ จานวน ๒๖ เป้าหมาย
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ ได้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จานวน ๓ เป้าหมาย
และสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤต จานวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) ด้านกฎหมาย
CR๐๓G๐๒ ความสะดวกในการเข้า ถึง รับ รู้ และปฏิบัติต ามกฎหมายของประชาชน และ
(๒) ด้านวัฒ นธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ CR๑๓G๐๒ เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
๑.๔ ประเด็นท้าทายและการดาเนินการระยะต่อไป การขับเคลื่อนการดาเนินการสู่การบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศยังมีปัญหาและอุปสรรคที่เป็นประเด็นท้าทาย ได้แก่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ที่ส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความล่ าช้าและไม่เป็ น ไปตามแผนและระยะเวลาที่ กาหนดไว้ การเร่ งรัดการดาเนิ น โครงการ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และอาจไม่สนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายภายใน
เวลาที่ กาหนด กฎหมายและกระบวนงานที่ มี ค วามล้ า สมั ย ท าให้ เกิด อุ ป สรรคในการพั ฒ นา
ประเทศ และบุคลากรยังขาดความพร้อม ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้เต็ม
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สาหรับการดาเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานของรัฐควรมุ่งเน้นและ
ให้ความสาคัญในการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการและแผนการดาเนินงาน รวมถึงต้องจัดทา
โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง และ
ต้องผลักดันให้เกิดการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐที่มีความล้าสมัยและ
เป็ น อุป สรรคต่อการดาเนิ นงานให้ มีความทันสมัย มีความเป็นสากล และเอื้อต่อการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศ ตลอดจนหน่ วยงานของรั ฐจ าเป็ นต้ องให้ ความส าคั ญ กั บระบบเทคโนโลยี
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๔
สารสนเทศและการก้าวสู่ภาครัฐดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อให้การดาเนินงานและการให้บริการของภาครัฐมีความยืดหยุ่น
เชื่อมโยงข้อมูลและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการ ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการดาเนินการ
สู่การบรรลุ เป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎหมายและ
กระบวนงานที่ มี ความล้ าสมั ย ซึ่ งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรให้ ความส าคั ญกั บกฎหมายที่ เป็ นอุ ปสรรค
ต่อการดาเนินงาน โดยอาจเร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย
๓. มติ ที่ ป ระชุ ม รั บทราบการรายงานสรุปผลการดาเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔ รวมทั้งการดาเนินการผลิตเล่ม
รายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบับ จานวน ๔,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่สานักงานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑. กรรมการและเลขานุ การ ได้ รายงานให้ ที่ ประชุ มทราบถึ งความเป็ นมาของการปรั บแผนแม่ บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ งเป็ นการด าเนิ นการตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมาตรา ๑๑ กาหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะครบกาหนด ๕ ปี
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมาตรา ๑๐ วรรค ๔ กาหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
เห็นว่ามีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็น
ของประเทศ ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข อความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป
สานัก งานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ ดาเนิ น การพิ จ ารณาทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตามความนั ย มาตรา ๑๑ พบว่ า
แม้ส ถานการณ์ ของโลกและของประเทศจะมีการเปลี่ ยนแปลงไป อย่ างไรก็ต าม สถานการณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติแต่อย่างใด เนื่องด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น กรอบการพั ฒ นาประเทศที่ มี ป ระเด็ น การพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ รวมทั้ ง
มีความยืดหยุ่นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ พร้อมรองรับผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ยังคง “เป้าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติไว้เช่นเดิม แต่จะมีการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Ways) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง
ถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) โดยตรง รวมทั้งมีการกาหนด
ค่าเป้ าหมาย ของแต่ละประเด็น ที่จ ะต้องบรรลุ อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ล ะห้ วงการพัฒ นาห้ วงละ ๕ ปี
โดยส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การประชุ ม หารื อ ร่ ว มประธานกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
๒๕๖๕ ซึ่ ง ในที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบหลั ก การ แนวทางและ
๖ คณะ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔
การดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณา
เสนอคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ช าติ ส านั กงานฯ จึงได้ดาเนิ นการตามความนัยมาตรา ๑๐ วรรค ๔
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๕
ในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ เสนอหลั ก การ แนวทาง และการด าเนิ น การปรั บ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
๒.๑ หลัก การและแนวทางการปรับแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากรายงานสรุป ผลการดาเนิ น การตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง ๒๓ ประเด็น พบว่า แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีข้อจากัด ในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ ข้อจากัดของเป้าหมายอาจจะมีสาเหตุจากการกาหนด
ตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนต่อเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ในการปรับแผน
แม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จึงจะมี การปรั บ เฉพาะในส่ วนของตัว ชี้ วัด ค่ า เป้ า หมาย และ
แนวทางการพัฒนา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ ตัวชี้วัด ดาเนิ น การพิจ ารณาตัวชี้วัดของเป้าหมายทั้งในระดับประเด็นและระดับแผน
แม่บทย่อย โดย
๑) กรณีใ ช้ตัว ชี้วัด เทียบเคีย ง (Proxy) โดยแบ่งการดาเนิน การตามกรณีย่อยของ
การใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงได้ ดังนี้
(๑) กรณี ไม่ มี หน่ วยงานหรื อองค์ กรใดจั ดเก็ บข้ อมู ลตั วชี้ วั ด พิ จารณาตั ว ชี้ วั ด
เที ย บเคี ย งหรื อ ตั ว ชี้ วั ด อื่ น ที่ เหมาะสมเป็ น ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายหลั ก แทน
ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดเดิมที่กาหนดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มอบหมายหน่วยงาน
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
(๒) กรณีมีการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียง
หรือตัวชี้วัดอื่นที่เหมาะสมเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายหลักแทน ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดเดิม
ที่กาหนดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มอบหมายหน่วยงานดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
(๓) กรณีไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่อง พิจ ารณาตัว ชี้วัด เทียบเคียง
เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายเพิ่มเติม เพื่อประกอบการประเมินผลควบคู่กับตัวชี้วัดหลัก
๒) กรณีตัวชี้วัดที่กาหนดอาจไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่กาหนดไว้ พิจารณาตัวชี้วัดใหม่ ที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างเห็นผลและ
เป็นรูปธรรม
๓) กรณีตัวชี้วัดที่กาหนดไม่มีนิยามหรือคาจากัดความที่ชัดเจน พิจารณาคานิยามหรือ
ค าจ ากั ดความของตั วชี้ วัดให้ มี ความชั ดเจน สามารถจั ดเก็ บข้ อมู ลเพื่ อให้ สามารถ
สะท้อนและประเมินการดาเนินการได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม
๔) กรณีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ใช้วัดผลมากกว่า ๑ เป้าหมาย พิจารณาตัวชี้วัดที่กาหนด
ว่าสามารถสะท้อนเป้าหมายใดมากที่สุด เพื่อกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายนั้น
และพิจารณากาหนดตัวชี้วัดใหม่ให้กับอีกเป้าหมายที่เคยใช้ตัวชี้วัดร่วมกัน
ทั้งนี้ หากมีการกาหนดตัวชี้วัดใหม่ จะต้องกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒนาด้วย

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๖
๒.๑.๒ ค่าเป้าหมาย ดาเนินการพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย
๑) กรณีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในห้วงที่ ๒ ของการพัฒ นา (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว
พิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้ มีความท้าทายและสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์
ในปัจจุบัน
๒) กรณีไม่ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา
พิจารณากาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒ นา ทั้งนี้ ค่าเป้าหมายที่กาหนด
จะต้องมีความท้าทายและสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย
๓) กรณีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา อาจไม่มีความชัดเจน
พิจารณาปรับคาหรือกาหนดคานิยามของค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๒.๑.๓ แนวทางการพั ฒ นา ด าเนิ น การทบทวนแนวทางการพั ฒ นา โดยในกรณี ที่ พ บว่ า
แนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนย่อยไม่สอดคล้อง หรือ ครอบคลุมห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) รวมทั้งไม่ส่งผลต่อ
การขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น การให้ บรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ พิ จารณาทบทวน
แนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าฯ
๒.๒ การดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มอบหมายสานักงานฯ ดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น เนื่องจาก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดาเนินการ ดังนี้

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการ ได้เน้นย้าถึงความสาคัญของการจัดทาตัวชี้วัดที่ต้องสามารถสะท้อนการดาเนินงานของ
หน่วยงานในลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการจัดเก็บ พัฒนา และปรับปรุงข้อมูลให้สามารถนาไปใช้พัฒนาจัดทาตัวชี้วัด
ที่สะท้อนการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๗
๔. มติที่ประชุม
๔.๑ เห็ น ชอบหลั กการ แนวทาง และการดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่
สานักงานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ
๔.๒ มอบหมายส านั กงานฯ น าผลการพิจารณาตาม ข้อ ๔.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณา
สั่งการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐)

๑. กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานฯ ได้ยก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก อาทิ เทคโนโลยี
สภาพภูมิอ ากาศ พลัง งานทดแทน เศรษฐกิจ โลก วิเคราะห์บ ริบ ทการพัฒ นาภายในประเทศ อาทิ
ทุนทางด้านเศรษฐกิจ ทุนทางด้านสังคม ทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสถาบัน
ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่สาคัญของประเทศภายใต้บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงได้ผนวก
การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไว้อย่างรอบด้าน
ในช่วงที่ผ่านมา สานักงานฯ ได้ ดาเนินกระบวนการรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
แล้ว จานวน ๒ ครั้ง ผ่า นรูป แบบเวทีร ะดมความคิด เห็น ทั้ง ในส่ว นกลาง และในระดับ กลุ่ม จัง หวัด
รวมทั้งในช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมระดมความคิด ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบั น การศึ ก ษาภาคประชาสั ง คม สื่ อ มวลชน และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ซึ่ ง ในครั้ งที่ ๑ เป็ น การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาฯ โดยดาเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๔
มีผู้เข้าร่วม ๕,๓๓๖ คน และในครั้งที่ ๒ เป็นการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๓
ดาเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วม ๓,๗๙๒ คน
หลัก การและแนวคิ ด ในการยก (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ อยู่ บ นพื้ น ฐานของแนวคิ ด ส าคั ญ
๔ ประการ ได้แก่ (๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว
ลุกไว” (๓) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ (๔) การพัฒ นาเศรษฐกิจ
ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวีย น เศรษฐกิ จ สี เขี ย ว (BCG) โดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ
เป็ น แผนระดั บ ที่ ๒ ซึ่ งมี บ ทบาทหน้ า ที่ ส าคั ญ ในการถ่ า ยระดั บ ทุ ก เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีความแตกต่าง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ – ๑๒ ซึ่งถือเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกที่เป็นการเริ่มต้นกระบวนการยกร่าง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้มีการปรับรูปแบบโดยเน้น ไปที่ก ารชี้ชัดและคัดกรองเฉพาะประเด็นที่มี
ลาดับความสาคัญสูง จาเป็นต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่มั่นคง
ในห้ ว งระยะที่ ๒ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตลอดจนต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ บริบ ท
การพัฒนาประเทศใน ๔ มิติหลัก ได้แก่ (๑) มิติด้านเศรษฐกิจ อาทิ การเพิ่มผลิตภาพอาจยังมีข้อจากัด
(๒) มิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การเข้าสู่สังคมสู งวัยอาจส่งผลให้ กาลังคนในเชิงปริมาณ
ลดน้อยลง (๓) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมพื้นที่ป่าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ และ (๔) มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ ภาครัฐมีความก้าวหน้าในการปรับตัว
สู่ดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพ

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๘
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้ า งมู ล ค่ า อย่ า งยั่ ง ยื น ” โดย (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ประกอบด้ ว ย ๕ เป้ า หมายหลั ก
และ ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ เป้ าหมายที่ (๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มีรายได้
ประชาชาติต่อหัวเป็ นตัวชี้วัด เป้ าหมายที่ (๒) การพัฒ นาคนสาหรับโลกยุคใหม่ มีดัชนีความก้าวหน้า
ของคนเป็นตัวชี้วัด (๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มีความแตกต่างของความเป็นอยู่
(รายจ่ าย) ระหว่ า งกลุ่ ม ประชากรที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ สู งสุ ด ร้ อ ยละ ๑๐ และต่ าสุ ด ร้ อ ยละ ๔๐
เป็นตัวชี้วัด (๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด และ (๕) การเสริ ม สร้ า งความสามารถของประเทศในการรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งและ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้ บริบทโลกใหม่ มีดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้ วย ๔ ตั วชี้วัดย่ อย ได้แ ก่ ความพร้อ มรับ มื อโรคระบาด การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ความก้าวหน้าทางดิจิทัล และประสิทธิภาพของรัฐ โดยมีสาระสาคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
ประกอบด้วย ๑๓ หมุดหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย ตาม ๔ มิติการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ มิ ติ ภ าคการผลิ ต และบริ ก ารเป้ า หมาย ซึ่ งเป็ น การต่ อ ยอดจากฐานของประเทศที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ผ่านการนาวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างศักยภาพการผลิตและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
๑.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อ มล้า และเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้ว ย ๓ หมุดหมาย
ได้แก่ หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสู ง และ
สามารถแข่ง ขัน ได้ หมุด หมายที่ ๘ ไทยมีพื้น ที่แ ละเมือ งอัจ ฉริย ะที่น่า อยู่ ปลอดภัย เติบ โต
ได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
๑.๓ มิติ ค วามยั่งยืน ของทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ชีว ภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการลดความเสี่ ยงจากภั ย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๐
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยพร้อมปรับตัวเพื่อให้เท่าทัน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๒
ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมุดหมายที่ ๑๓
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๙
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้ าหมายของแผนฯ ตามที่ ก าหนดไว้ จะใช้ หลั กการบริ หารงานคุ ณ ภาพ (PDCA) เป็ นกรอบแนวทาง
การดาเนินงาน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนแผน ประกอบด้วย (๑) กลไกการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการขับ เคลื่อ นแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๓ ในเชิงยุท ธศาสตร์ (๒) กลไกตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน
ในการเชื่อมโยงการดาเนินงานของหน่วยงานที่เป็นภาคีก ารพัฒ นาต่าง ๆ และ (๓) กลไกในระดับพื้นที่
ในการพั ฒ นาและแก้ไขปั ญ หาในพื้ นที่ ที่ สอดคล้ องกับศั กยภาพและสนั บสนุ นการบรรลุ เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับกลไกงบประมาณ ที่เน้นการบูรณาการการขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ โดยการผนวกประเด็ น การพั ฒ นาที่ ต้ อ งการมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ
ในแต่ละปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี และกลไก
การติด ตามประเมิน ผลที่ให้ค วามสาคัญ กับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
ผลกระทบอั น อาจเกิ ด จากการด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ อย่ า งไรก็ ต าม กลยุ ท ธ์
การพัฒนาของหมุดหมายภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๑ รวมไปจนถึง ๒๓ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และ ๑๓ ประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ตลอดจน
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้ สาหรับการดาเนินการ
ในระยะต่อไป สานักงานฯ จะได้ นาเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอ
รัฐสภาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป
๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๒.๑ การขั บ เคลื่ อ นแผนให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคีก ารพั ฒ นาที่ เกี่ย วข้อ งทุ กระดั บ ต้ อ งร่ว มขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น การ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงต้องให้ความสาคัญกับ การติดตามผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่ของแผนเป็นการวัด
ความสาเร็จในระดับภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ในขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ จึงควรที่จะ
ให้ความสาคัญกับการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเพื่อ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงควบคู่กันไปด้วย อาทิ ในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายหลักที่ ๑ ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด
เป็นรายได้ประชาชาติต่อหัวนั้น ควรมุ่งเน้นการดาเนินงานในทิศทางที่จะทาให้ประชาชนในทุกพื้นที่
และทุกสาขาอาชีพมี โอกาสในการสร้างรายได้ ได้อย่างเพียงพอต่อการดารงชีพ อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมตามศักยภาพด้วย
๒.๒ การเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐบางส่วนได้นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในดาเนินงาน แต่ในระยะต่อไป
ควรผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนมาให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างแพร่ห ลายมากขึ้น
รวมทั้ งควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่
ที่มีแนวโน้มจะสร้างความพลิกผันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี เว็บ ๓.๐ จักรวาลนฤมิต
(Metaverse) เทคโนโลยีบล็อกเชน และเงินตราเข้ารหัสลับ (Cryptocurrency)
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๒๐
๓. มติที่ประชุม
๓.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
๓.๒ มอบหมายให้ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และนาเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ลาออกจากตาแหน่ง จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายภาวิญญ์ เถลิงศรี ลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการฯ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และนายก่ อ เกี ย รติ สมประสงค์ ลาออกจากต าแหน่ ง
กรรมการและเลขานุ ก ารฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ ทั้ ง นี้ ส านั ก งานฯ ได้ เ สนอขอปรั บ ปรุ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแต่งตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่ งเดิ ม ที่ว่ า งลง โดยเสนอแต่ง ตั้ง รองศาสตราจารย์ กัม ปนาท ภั กดี กุล ผู้ อานวยการ
ศูนย์ภูมิภาคศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล เพื่อด ารงตาแหน่งแทนกรรมการฯ และนางสาววรรณภา คล้ายสวน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อด ารงตาแหน่งแทนกรรมการและเลขานุการฯ ซึ่งการดาเนินการ
ตามนัยของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พยศย ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔
ทีก่ าหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกรรมการปฏิรูป ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน ๗๕ ปี พร้อมนี้
สานักงานฯ ได้ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยได้รับความเห็นชอบ
เป็นที่เ รียบร้อยแล้ว และจะได้ดาเนินการนาเสนอต่อ นายกรัฐ มนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป
๒. มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและมอบหมายส านั ก งานฯ ด าเนิ น การน าเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้ง
กรรมการฯ เพิ่มเติมในตาแหน่งที่ว่างลง ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงาน
(

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการ
ขจั ดความยากจนและพั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.)

๓.๑ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.)
๑. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระยะต่อไป ตามที่สานักงานฯ ในฐานะเลขานุการร่วม
ของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) เสนอ ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามที่ คจพ.
มีมติเห็ น ชอบในคราวการประชุม ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมี เป้าหมาย
การดาเนินงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือ
หลักในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการดาเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และหลักการ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า สามารถดาเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
สรุปสาระสาคัญของแนวทางการขับเคลื่อนฯ ใน ๔ แนวทางตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบได้ ดังนี้
๑.๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ
เพื่อให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดาเนินการให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ประกอบด้วยการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑.๑ หน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลประชากร สถิติ สถานการณ์ที่มี
การเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ปรั บปรุ งชุดข้อมูล ให้ค รอบคลุม และ
เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดส่งให้สานักงานฯ นามาประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP เพื่อใช้
ในการประมวลผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ในระดับพื้นที่ และการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและทุ กมิติการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีข้อจากัดเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบในการนาส่ง
ข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ดาเนินการเติมเต็มข้อมูลในระดับพื้นที่ในระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดาเนินงานในแนวทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๓ สานักงานฯ พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเพื่อการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคลตามหลักการของดัชนีการพัฒนาคน
หลากหลายมิติ (MPI) ให้ครอบคลุมบริบทการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัย
ตลอดเวลาตามการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและ
การดาเนินการของ ศจพ. ในทุกระดับและทุกแนวทาง โดยให้ ศจพ.จ. ดาเนินการให้มีการ

๓.๑ - ๒
จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๔ ศจพ.จ. พัฒนาข้อมูลทางกายภาพ และศักยภาพในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของระบบ
TPMAP
๑.๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบหากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน
(Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน หรือ เมนูแก้จน ที่จาแนกตาม ๕ มิติของความขัดสน ได้แก่ (๑) ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะที่จาเป็น (๓) สถานะทางสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตและ
ความเป็น อยู่ และ (๕) การเข้า ถึง บริก าร ความช่ว ยเหลือ และการมีส่ว นร่ว มในสัง คม และ
๓ ขั้ น ตอนของการพั ฒ นา ได้ แ ก่ อยู่ ร อด พอเพี ย ง และยั่ ง ยื น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
ให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤติสามารถอยู่รอดและดารงชีพอยู่ ได้ตามภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ประกอบด้วยการดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนิน การแก้ไ ข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น เพื่อให้
เกิดเอกภาพ ความยั่งยืน และสามารถสื่อสารการดาเนินการต่าง ๆ ผ่านระบบร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการของ ศจพ. ทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศจพ.
ทุกระดับ
๑.๒.๒ สานักงานฯ พัฒนาเมนูแก้จนให้ครอบคลุมตามภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใช้เป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน และพัฒนาคนอย่างยั่งยืน
๑.๒.๓ หน่วยงานเจ้ าภาพหลักของแต่ละมิติความขัดสนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดาเนินการร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทางานตามเมนูแก้จนร่วมกัน โดยเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ซึ่ง ครอบคลุ ม ไปถึง การแก้ไขปั ญหาหนี้สิ น ครัว เรือนของกลุ่ มเป้า หมาย
ในระบบ TPMAP จ านวน ๑,๐๒๕,๗๘๒ คน เป็ น กลุ่ ม แรก และสามารถเพิ่ ม เติ ม
กลุ่ มเป้ าหมาย กลุ่ ม เปราะบาง หรือ กลุ่ม ที่ต กหล่น จากระบบ ทั้ง นี้ จะต้อ งเป็น การ
ดาเนิน การแบบพุ่งเป้า ที่ใ ช้ระบบ TPMAP และประยุกต์ใ ช้เ มนูแ ก้จนประกอบการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ (ต่ากว่าขั้นอยู่รอด)
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความขัดสนโดยเร็ว
๑.๒.๔ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และการดาเนินการต่าง ๆ
ของกลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion
Error) เพิ่มเติมเข้ามาในระบบให้สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
๑.๓ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาคนอย่ า งยั่ ง ยื น โดยใช้ ร ะบบ TPMAP ข้ อ มู ล สถิ ติ สถานการณ์
งานวิจัยต่าง ๆ ข้อมูลโครงการ/การดาเนินงานจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เมนูแก้จน คู่มือการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า

๓.๑ - ๓
รวมถึงการพัฒ นาคนทุกช่ว งวัยที่อยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน
มากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประกอบด้วยการดาเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ร่วมพัฒนาแผนจังหวัด ในการกาหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญ หาความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
รายปี ซึ่งต้องเป็นการถ่ายระดับจากแผนระดับที่ ๒ สู่การจัดทาแผนระดับที่ ๓ ในระดับพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องดาเนินการจัดทาแผนฯ ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารราชการจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
๑.๓.๒ หน่วยงานในระดั บพื้นที่พัฒนาและจัดทาโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒ นาคนทุก ช่วงวัย แบบพุ่ง เป้ า โดยต้อ งด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP ระบบ eMENSCR คู่มือการจัดทาโครงการฯ ร่วมกับข้อมูลสถิติ
สถานการณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้เมนูแก้จนที่สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
ความพร้ อ มของพื้ น ที่ ทรั พ ยากร และศั ก ยภาพของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดและนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
๑.๓.๓ สานักงานฯ ร่ วมกับ ศจพ. ในระดับพื้นที่ เร่งดาเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. นาร่อง
(ศจพ. Model) ได้แก่ ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
สระบุ รี ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ด าเนิ น การทุ ก พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด ต้ น แบบบู ร ณาการถ่ า ยระดั บ
จากอาเภอ พื้นที่ดาเนินการ อ.หนองกะท้าว อ.บางระกา จังหวัดพิษณุโลก ต้นแบบความ
ร่วมมือสถาบันการศึกษาเข้มแข็ง คือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการทุกพื้นที่
ในจั ง หวั ด และต้ น แบบความร่ ว มมื อ โดยภาคี ร่ ว มพั ฒ นา คื อ เขตบางกอกน้ อ ย
กรุงเทพมหานคร และดาเนินการขยายผลในพื้นที่อื่นที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมและ
บริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนต่อไป
๑.๔ ร่วมติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล ด้วยข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยดาเนินการร่วมกับ
ข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ eMENSCR และข้อมูลดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ
(MPI) ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
บุ ค คล/ครั ว เรื อ นที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการพั ฒ นาในระดั บ ประเทศและพื้ น ที่ โดยการ
ดาเนินการต้องมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มคนเป้าหมายของแต่ละปีที่ตรงจุดและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการดาเนินการ ดังนี้
๑.๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ นาเข้าข้อมูลการดาเนินการ สถานการณ์ต่าง ๆ
ของการพัฒนาของคนหรื อครั วเรื อน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ
Logbook เป็นประจา เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้ สานักงานฯ
ได้พัฒนาแนวทางการพิจารณาการหลุดพ้นความยากจนตามขั้นการอยู่รอด พอเพียง
และยั่ ง ยื น ที่ มี ความถูก ต้ องแม่น ย า เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก เกณฑ์ มาตรฐานในการพิ จารณา
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ความเป็นบุคคลหรือครัวเรือนยากจนตามการดาเนินการของ ศจพ. โดยจัดทาหลักการ
การประเมิ น ผลให้ ส อดคล้ อ งกั บการลงมือ ทา ไม่ ใ ห้ ก ารลดจ านวนคนเป้ า หมายที่ ไ ม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากการลงมือทา
๑.๔.๒ ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามแนวทาง วิ ธี ก าร ในการด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง ดาเนินการ
จัดทาต้นแบบการดาเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย และจัดทาหลักเกณฑ์การกาหนดขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง
และยั่ งยื น เพื่อใช้ในการประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหารายบุคคล/ครัว เรือน
ที่สามารถหลุดพ้นขั้นอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
๑.๔.๓ สานั กงานฯ ร่ วมกั บศู นย์ เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ จั ดท า
จอแสดงผลเป้าหมายและการดาเนินการ ที่แสดงถึงความก้าวหน้า ความพยายามและผล
การดาเนิ นการ เพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
จะต้องเป็นการดาเนินการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนไทย
ให้สอดคล้องกับขั้นของการพัฒนาและมิติของความยากจน

๒. ความก้าวหน้าการดาเนินการ
๒.๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP สานักงานฯ ได้ประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลบุคคล เพื่อเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP โดยได้มีหน่วยงานของรัฐที่ได้ประสานส่ง
ข้อมูลมาเพิ่มเติม ประกอบด้วย (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)
ยกเว้นในส่วนของกรมประมง และ (๒) ธนาคารที่ดิน ข้อมูลระบบตลาดกลางที่ดิน ข้อมูลระบบสินเชื่อ
และข้อมูลระบบเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน นอกจากนี้ สานักงานฯ ได้ประสานไปยังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล จากระบบบริการข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ในการเติมเต็มข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูล
๒.๒ การดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)
พบว่ า ศจพ.จ. ได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญหา/พั ฒ นาคนเป้ า หมายของปี ๒๕๖๕ ที่ จ านวน
๑,๐๒๘,๐๑๙ คน หรือ ๖๒๕,๙๑๙ ครัวเรือน โดยมีความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวมร้อยละ
๙๘ จาแนกตามมิติ ความขัดสน ดังนี้ มิติด้านสุขภาพ จานวน ๑๔๗,๕๐๓ ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๓๘) มิ ติ ด้ า นความเป็ น อยู่ จ านวน ๑๔๔,๖๖๔ ครั ว เรื อ น (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๘.๖๑) มิ ติ
ด้านการศึกษา จานวน ๑๕๑,๓๑๖ ครัวเรือน(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓) มิติด้านรายได้ ๓๑๗,๑๐๙
ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๑) และมิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ จานวน ๒,๒๕๓ ครัวเรือน
(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐)
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๒.๓ การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (ศจพ.นาร่อง) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับ
พื้นที่และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง สหประชาชาติ (United Nations
International Children's Emergency Fund : UNICEF) ธนาคารโลก ซึ่งเป็นภาคีการพัฒนาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมและการลดความยากจน พร้อมทั้งสามารถ
สนับสนุนองค์ความรู้เชิงเทคนิควิชาการ ประสบการณ์การดาเนินงานจากต่างประเทศ โดยมีการ
ลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน (Knock Knock) ซึ่งจะทาให้มีข้อมูลในระดับ
พื้นที่ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นาไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสู่ความยั่งยืนผ่านการออกแบบ
นโยบายและแผนงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คมต่ อ ไป รวมถึ ง เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น การ โดยการด าเนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบมี แ นวทาง
การดาเนินการร่วมกันผ่านกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและ
การแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วน
(๒) การออกแบบแนวทางการบู รณาการการท างานร่ วมกั นของภาคี การพัฒนาต่ าง ๆ เพื่ อ หา
ต้น แบบแนวทางการทางานร่ วมกันอย่างมีบูรณาการของภาคี การพัฒ นาในพื้นที่เป้าหมาย และ
(๓) การประเมินผลกระทบของชุดโครงการ/สวัสดิการ/ความคุ้มครองทางสังคม ที่กลุ่มเป้าหมาย
ครั ว เรื อ นยากจนข้ า มรุ่ น ได้ รั บ เพื่ อประเมิ นผลกระทบของชุ ดความคุ้ มครองทางสั งคม น าไปสู่
การออกแบบโครงการ สวัสดิการและความคุ้มครองทางสั งคมที่มีบูรณาการและมีประสิ ทธิภาพ
โดยสานักงานฯได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการที่มีความพร้อมรวมถึงศักยภาพในการ
ดาเนินการที่ครอบคลุมทั้งระดับตาบลและเทศบาล ใน ๓ จังหวัด ๖ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
ตาบลปางสวรรค์ อาเภอชุมตาบง และเทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง หรือ เทศบาลเมืองตาคลี
อาเภอตาคลี จังหวัดอุดรธานี ตาบลนาฟู อาเภอเพ็ญ และเทศบาลตาบลนาข่า อาเภอเมือง และ
จังหวัดสระบุรี ตาบลดาวเรือง หรือ ตาบลนาโฉง อาเภอเมือง และเทศบาลตาบลตะกุด อาเภอเมือง
โดย ศจพ.จ. อื่น ๆ สามารถนาผลการดาเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลต่อภายในจังหวัดได้
ต่อไป
๒.๔ การจัดตั้ง “คณะทางานกาหนดขั้นของการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน
ทุก ช่ว งวัย ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” เพื่อ กาหนดค่า มาตรฐานของแต่ล ะขั้น
การพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) ในการนาไปใช้เป็นเกณฑ์กลางสาหรับการประเมินการหลุด
พ้นแต่ละขั้นของการพัฒนา
๒.๕ การพัฒนาระบบ TPMAP เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ในระดับครัวเรือนและบุคคล โดยจะมี ศจพ. ระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ร่วม
จัดเก็บข้อมูลเพื่อนาประกอบการจัดทาดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ (MPI) ระดับประเทศและ
ระดับพืน้ ที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ (ร่ า ง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๑. ความเป็นมา
๑.๑ สำนักงำนสภำควำมมั่น คงแห่งชำติ ได้จัดทำ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำรดำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข
หรื อ ระงั บ ยั บ ยั้ ง ภั ย คุ ก คำมเพื่ อ ธ ำรงไว้ ซึ่ ง ควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ ซึ่ ง เป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ สิ งหำคม ๒๕๖๕ ได้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม สภำควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๕
โดยมี นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป หำกคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแล้วจะทูลเกล้ำ
ทูลกระหม่อมถวำยเพื่อประกำศพระบรมรำชโองกำร และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป
๒. สาระสาคัญ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
นโยบำยและแผนระดับชำติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถำนะเป็นแผนระดับที่ ๒ รองรับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคงให้บรรลุเป้ ำหมำย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข ” โดยให้หน่วยงำนของรัฐ
ใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ และ/หรือ แผนปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน (แผนระดับที่ ๓) ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนควำมมั่นคงได้อย่ำงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งได้กำหนดเค้ำโครง ๖ ส่วน ดังนี้
๒.๑ ส่ ว นที่ ๑ ความส าคั ญ และสถานะ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ บริ บ ทควำมมั่ น คงของประเทศไทย
ที่มีเป้ำหมำยสูงสุดในกำรรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ โดยวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรในห้วงที่
ผ่ำนมำ กฎหมำยที่เกี่ย วข้อ ง ควำมประสำนสอดคล้อ งและเชื่อมโยงกับแผนระดับชำติตำมหลัก
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจนควำมสำคัญของนโยบำยและ
แผนระดับชำติฯ
๒.๒ ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่ นคงในระยะ ๕ ปี
ประกอบด้วย ควำมสำคัญภูมิยุทธศำสตร์ ภูมิรัฐศำสตร์ และภูมิเศรษฐศำสตร์ไทยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
แห่ งชำติ กำรประเมิน ขีด ควำมสำมำรถของประเทศเพื่ อ เสริม สร้ำงกำลั งอ ำนำจของชำติ รวมถึ ง
ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงในระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับภำยในประเทศ
๒.๓ ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “ประเทศชำติ
มีเสถีย รภำพ ประชำชนอยู่ ดีมี สุ ข ปลอดภั ยจำกภั ยคุกคำมทุ กรูป แบบ มีศักยภำพบริห ำรจัดกำร
ควำมมั่นคงแบบองค์รวม และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติอย่ำงยั่งยืน” โดยเชื่อมโยงกรอบแนวคิด
กำรน้อมนำพระรำชปณิ ธำนสืบ สำน รักษำ ต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒ นำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระรำชดำริ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ควำมมั่นคงแบบองค์รวม กำรพัฒนำ
อย่ ำงยั่ งยืน กำรบู รณำกำรเพื่อส่ งเสริมควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ตลอดจนกำรบริห ำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรกลับคืนสู่สภำพเดิม หรือ “ล้มแล้ว ลุกไว” (Resilience)

๓.๒ - ๒
๒.๔ ส่วนที่ ๔ นโยบายและแผนความมั่นคง มีทั้งสิ้น ๑๗ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง แบ่งออกเป็น
๒ หมวด ได้แก่ (๑) หมวดประเด็นควำมมั่นคง และ (๒) หมวดประเด็นศักยภำพควำมมั่นคง ดังนี้
๒.๔.๑ หมวดประเด็นความมั่นคง เป็นประเด็นภัยคุกคำมที่มีผลกระทบและแนวโน้มควำมเสี่ยงสู ง
ต่อควำมมั่นคงแห่งชำติและผลประโยชน์แห่งชำติ รวม ๑๓ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ดังนี้
นโยบายและแผน
ความมั่นคง
๑. กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของสถำบันหลัก
ของชำติ
๒. กำรปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชำติ
และกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรป้องกันประเทศ
๓. กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชำติพื้นที่
ชำยแดน

๔. กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล

๕. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
๖. กำรบริหำรจัดกำร
ผู้หลบหนีเข้ำเมืองและ
ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ

๗. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย์
๘. กำรป้องกัน ปรำบปรำม
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

จุดมุ่งเน้น

หน่วยงานเจ้าภาพ

สั งคมไทยอยู่ ร่ วมกั น อย่ ำงสั น ติ แ ละเคำรพในควำมแตกต่ ำง
หลำกหลำยบนพื้ น ฐำนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและพร้ อ มธ ำรงไว้ ซึ่ ง
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
กำรปกป้ อ ง รั ก ษำ และแก้ ไ ขปั ญ หำที่ ก ระทบต่ อ อธิ ป ไตย
และผลประโยชน์ของชำติ รวมทั้งกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
เชิงยุทธศำสตร์ของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำรป้องกันประเทศในอนำคต
พื้นที่ชำยแดนและประชำชนในพื้นที่มีกำรพัฒนำ มีควำมมั่นคง
ปลอดภัย มีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
มีสภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมต่อกำรพั ฒนำทำงเศรษฐกิ จ สังคม
ควำมมั่นคงของมนุษย์อย่ำงสมดุล และเป็นพื้นที่ควำมร่วมมือ
และสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ประเทศรอบบ้ ำ นในด้ ำ น
กำรร่วมกั น ป้ อ งกั น ภั ย คุก คำม ปั ญ หำควำมมั่ น คง กำรแก้ ไข
ปัญหำคงค้ำง และกำรสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจร่วมกัน
อย่ำงยั่งยืน
ควำมมั่นคงทำงทะเลแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้นกำรป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หำภั ย คุ ก คำมทำงทะเลที่ ส ำคั ญและควำมร่ วมมื อระหว่ ำง
ภำคส่ วนต่ ำง ๆ ค ำนึ งถึ งกำรรั กษำควำมมั่ น คงทำงทะเล และ
ผลประโยชน์ ข องชำติ ทำงทะเลให้ มี ควำมสมดุ ลและยั่ งยื น และ
กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ
กำรลดกำรก่อเหตุรุนแรงและควำมสูญเสีย กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภำพของพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กำรบริหำรจัดกำรผู้มีปัญหำสถำนะและสิทธิบุคคล แรงงำนต่ำงด้ำว
กลุ่มที่มีควำมเปรำะบำงด้ำนควำมมั่นคงและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ ผู้ โยกย้ ำยถิ่ น ฐำนแบบไม่ ป กติ รวมถึ งผู้ ได้ รั บ ควำม
คุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะที่ไม่สำมำรถเดินทำง
กลั บประเทศภู มิ ล ำเนำให้ มี ควำมสมดุ ลระหว่ ำงมิ ติ ควำมมั่ นคง
เศรษฐกิจ และหลักสิทธิมนุษยชน
กำรยกระดั บ สถำนะและเพิ่ ม ขี ด สมรรถนะของประเทศไทย
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ให้ได้รับกำรยอมรับ
จำกสำกล
กำรป้องกันประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำยไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด กำรสกัดกั้นยำเสพติดและปรำบปรำมขบวนกำรกำรค้ ำ
ยำเสพติด ตลอดจนกำรบำบัดรักษำ และฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด
ให้เกิดกำรยอมรับจำกสังคม

กองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร
กระทรวงกลำโหม

กระทรวงมหำดไทย

ศูนย์อำนวยกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล
สำนักงำนสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ
กองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร

กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม
(สำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
ยำเสพติด)

๓.๒ - ๓
นโยบายและแผน
ความมั่นคง
๙. กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
๑๐. กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคง
ทำงไซเบอร์
๑๑. กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย
๑๒. กำรสร้ำงดุลยภำพ
ระหว่ำงประเทศ
๑๓. กำรบริหำรจัดกำรภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข
และโรคติดต่ออุบัติใหม่

จุดมุ่งเน้น
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำธำรณภัยที่สำคัญอันเกิดจำกภัยธรรมชำติ
และภั ย ที่ เกิ ด จำกกำรกระท ำของมนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด ขึ้ น และ/หรื อ
เป็ น ภั ย ซ้ ำซ้ อ น ให้ ส ำมำรถแก้ ไขปั ญ หำที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ร วดเร็ ว
ทันต่อเหตุกำรณ์และยั่งยืน
ประเทศไทยสำมำรถเพิ่ มประสิทธิภ ำพกำรป้องกัน กำรโจมตี
ทำงไซเบอร์ กำรยกระดับมำตรฐำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และลดกำรก่ออำชญำกรรมทำงไซเบอร์

หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงมหำดไทย
(กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย)

สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชำติ
ประเทศไทยมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในกำรรั บ มื อ กั บ ภั ย ก่ อ กำรร้ ำ ย สำนักงำนสภำ
มีขีดควำมสำมำรถในกำรตอบโต้ และมีศักยภำพในกำรฟื้นตัว ควำมมั่นคงแห่งชำติ
จำกภัยก่อกำรร้ำย
ประเทศไทยสำมำรถรักษำดุลยภำพระหว่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ควำมมั่น คงแห่ งชำติ มีบทบำทน ำในประชำคมกำรเมืองและ
ควำมมั่นคงอำเซียน รวมทั้งรักษำผลประโยชน์แห่งชำติบริเวณ
ลุ่มน้ำโขงและควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้ำน
กำรเตรียมควำมพร้อ มและเพิ่ ม ขีด ควำมสำมำรถกำรบริห ำร กระทรวงสำธำรณสุข
จัด กำรภำวะฉุก เฉิ น ด้ำนสำธำรณสุ ขและโรคติ ด ต่ ออุ บั ติ ใหม่
ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ด้ำนกำรแพทย์รองรับภำวะวิกฤต

๒.๔.๒ หมวดประเด็ น ศั ก ยภาพความมั่ น คง เป็ น ประเด็ น เพื่ อ เสริ ม สร้ างศั ก ยภาพและพั ฒ นา
ขีดควำมสำมำรถของประเทศในกำรป้องกันและแก้ไขประเด็นควำมมั่นคงให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
รวม ๔ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ดังนี้
นโยบายและแผน
ความมั่นคง
๑๔. กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ
และกำรบริหำรจัดกำร
วิกฤตกำรณ์ระดับชำติ
๑๕. กำรพัฒนำระบบ
ข่ำวกรองแห่งชำติ
๑๖. กำรบูรณำกำรข้อมูล
ด้ำนควำมมั่นคง
๑๗. กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงเชิงพื้นที่

จุดมุ่งเน้น

หน่วยงานเจ้าภาพ

กำรพัฒนำศักยภำพกำรเตรียมพร้อมเพื่อป้องกัน และตอบสนอง สำนักงำน
ต่อภัยคุกคำม รวมทั้งกำรบูรณำกำรทรัพยำกรของประเทศเพื่อ สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
ใช้ในกำรเผชิญกับวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ
กำรยกระดั บระบบงำนข่ ำ วกรองแห่ งชำติ ในกำรประเมิ น
สถำนกำรณ์ ด้ ำ นควำมมั่ น คงเชิ งยุ ท ธศำสตร์ ในระยะยำว
พร้ อมทั้ งขยำยเครื อข่ ำยเฝ้ ำระวั งเพื่ อสนั บสนุ นงำนข่ ำวกรอง
และกำรวำงระบบงำนข่ำวกรองเพื่อป้องกันภัยคุกคำมที่สำคัญ
กำรจัดทำและเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงขนำดใหญ่
เชิงดิจิทัลให้สำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย
ในกำรป้องกันและแก้ไขภัยคุกคำมที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง
แห่งชำติ
กำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำควำมมั่ น คงในพื้ น ที่ เป้ ำหมำย
ระดับตำบลเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยขยำยแนวคิด
ของกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ และแผนตำบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม

สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

กองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร
กองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร

๓.๒ - ๔
๒.๕ ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ยึดหลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PLAN DO CHECK
ACT: PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนกำรทำงำน “ตั้งเป้ำ ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง ” ให้ควำมสำคัญ
กับกำรขับเคลื่อนผ่ำนแผนระดับที่ ๓ และแผนงบประมำณ โดยมีสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นกลไก
หลั ก ในกำรก ำกั บ และติ ด ตำมกำรด ำเนิ น กำรในภำพรวม รวมทั้ ง มี ก ลไกขั บ เคลื่ อ น ๓ ระดั บ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้แก่ (๑)
ระดับนโยบำย คือ คณะกรรมกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง (๒) ระดับ
ส่วนกลำง คือ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ จำนวน ๕ คณะย่อย และ (๓) ระดับพื้นที่
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) โดยมีกำรประสำนกำรปฏิบัติกับกอง
อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และ ศูนย์อำนวยกำรรักษำผลประโยชน์แห่งชำติ
ทำงทะเล ทั้งในระดับภำคและระดับจังหวัด นอกจำกนี้กำหนดให้ มีกำรผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำร
ทั้งรอบ ๖ เดือน และรำยปี
๒.๖ ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก อำทิ กระบวนกำรจัดทำ แผนที่กลยุทธ์ ตำรำงสรุปตัวชี้วัด ชุดคำอธิบำยตัวชี้วัด
และแผนระดับที่ ๓ รองรับกำรขับเคลื่อน
(รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบวำระ ๓.๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เอกสารแนบวาระ ๓.๒

QR Code
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔ .๑ (ร่ าง) แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)

๔.๑ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)
๑. ความเป็นมา
๑.๑

คณะรั ฐมนตรี ไ ด้ มีมติ เ มื่อ วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็น ชอบหลัก การ แนวทางและ
การดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ในคราวการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้ นทบทวนเฉพาะ
เป้ าหมายระดั บ แผนแม่ บ ทย่ อยที่ อาจไม่ ส่ งผลต่ อเป้ าหมายระดั บประเด็ น ปรั บปรุ งตั ว ชี้ วั ด
ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสม และสะท้อนการบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง

๑.๒

ส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งแผนแม่ บ ทฯ และจั ดให้ มี การรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น
(ร่ า ง) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
ในระหว่า งวัน ที ่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓ สิง หาคม ๒๕๖๕ ผ่า นรูป แบบออนไลน์
ที่ http://nscr.nesdc.go.th/hearing-master-plans-2022/ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและภาคี
การพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และให้ ข้ อ เสนอแนะ
ต่อการปรับแผนแม่บทฯ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
ต่อไป

๑.๓

คณะกรรมการจั ดทายุทธศาสตร์ ชาติในคราวการประชุมหารื อร่ วมประธานกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบั บปรั บปรุ ง) และมอบหมายให้ ส านั ก งานฯ
ดาเนินการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป

๒. การดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑

ส านั กงานฯ ได้ด าเนิ น การปรั บปรุ งแผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ง เป็น แผนระดั บ ๒
ตามนัย มติ คณะรัฐ มนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
โดยยึดหลักการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทาง
การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๒.๑.๑ การปรั บ เป้ า หมาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น การของหน่ ว ยงาน
ในการ “พุ่งเป้ า ” สู่ ก ารบรรลุเ ป้า หมายของยุท ธศาสตร์ช าติร่ว มกัน จะมีก ารปรับ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เป้าหมายของแผน
แม่บทฯ ทั้งเป้า หมายระดับประเด็น (Y๒) และ เป้า หมายแผนแม่บทย่อย (Y๑)
เป็น สิ่งที่ หน่ว ยงานของรั ฐ ต้องให้ค วามสาคั ญในการพิจารณาดาเนิน การต่ า ง ๆ
โดยจะต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด
๒.๑.๒ การปรับตัวชี้วัด ซึ่งทาหน้าที่ในการ “ชี้” และ “วัด”ความก้าวหน้าการดาเนินการ
ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ เท่านั้น โดยมุ่งเน้นการปรับตัวชี้วัดโดยเฉพาะกรณีตัวชี้วัด

๔.๑ - ๒
ที่กาหนดไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง หรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูล จาเป็นต้องใช้ตัวชี้วัด
เทียบเคียง (Proxy) แทน กรณีตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย และกรณีไม่
มีคานิยามที่ชัดเจน รวมทั้งกรณีที่มคี วามซ้าซ้อนกันระหว่างประเด็นแผนแม่บทฯ
๒.๑.๓ การปรั บ ค่ า เป้ า หมาย ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งตามตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ปลี่ ย นไป และกรณี
ที่สถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในห้วงที่ ๒ ของการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้วให้มีความ
ท้ า ทายมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารก าหนดค่ า เป้ า หมายและค่ า เป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้อาจไม่มีความชัดเจน
๒.๑.๔ การปรับแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมกับองค์ประกอบและปัจจัยของ
ห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT) ของทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
๒.๒

ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการปรับ ปรุงแผนแม่บทฯ ส านักงานฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ รวมทั้งได้มีการประสานไปยัง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
มาใช้ประกอบการปรับแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ สานักงานฯ ได้นาผลจากการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคี ก ารพั ฒ นาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาประกอบการปรั บ ปรุ ง
(ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม สมบูรณ์ และสามารถ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. ผลการดาเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑

ผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานฯ ได้ดาเนินการรวมแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น โดยเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และแนวทางการพั ฒ นาต้ อ งไม่ มี ส ถานะเป็ น ในระดั บ หน่ ว ยงาน เนื่ อ งจากเป้ า หมายของ
แผนแม่ บ ทฯ เป็ น เป้ า หมายร่ ว มของการพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง จะมี ก ารจั ด ท าเอกสาร
ประกอบการขั บ เคลื่ อ นการดาเนิน งานตามแผนแม่บ ทฯ โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาในส่ ว นของ
คานิ ย ามและคาอธิ บ ายของเป้ าหมาย ตัว ชี้วั ด เพื่อให้ ทุ กหน่ ว ยงานของรัฐ มีข้อ มูล ที่ตรงกั น
ในการขับเคลื่อนการดาเนิน การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น
แผนแม่บทฯ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาในทุกประเด็นแผนแม่บทฯ สรุปผลการปรับแผนแม่บทฯ ดังนี้
๓.๑.๑ การปรับปรุงเป้าหมาย มีการปรับปรุงเฉพาะในส่วนของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(Y๑) โดยเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ยังคงเดิมทั้ง ๓๗ เป้าหมาย โดยแบ่งการ
ปรับปรุงเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้
๑) กรณี การปรั บ ถ้อยค าของเป้า หมาย เพื่อให้ มี ความชัดเจน ครอบคลุ ม มากขึ้ น
มีจานวน ๗ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้

๔.๑ - ๓
ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมาย (เดิม)

เป้าหมาย (ใหม่)

เหตุผลประกอบ

๐๑๐๓๐๑ หน่วยงานด้านการข่า ว
และประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ แ ผ น
เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง

๐๑๐๓๐๑ หน่วยงานด้านการ
ข่ า วและประชาคมข่ า วกรอง
ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ่มขึ้น

เ พื่ อ ล ด ค ว า ม ซ้ า ซ้ อ น
โ ด ย ป ร ะ เ ด็ น แ ผ น
เตรี ยมพร้ อมแ ห่ ง ช า ติ
ปรากฏในเป้ า หมายแผน
แม่บทย่อยอื่นอยู่แล้ว

(๐๘) ผู้ป ระกอบการ ๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจ
และวิ ส าหกิ จ ขนาด เริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
กลางและขนาดย่อ ม
ยุคใหม่

๐๘๐๑๐๑ การขยายตั ว ของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม ร า ย ใ ห ม่ ( Early Stage)
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
แผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น
ผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่
ที่เป็นผู้ประกอบการ SME
ทั้งระบบ

(๐๑) ความมั่นคง

๐๘๐๒๐๑ สินเชื่อ ธุรกิจรายใหม่ที่ ๐๘๐๒๐๑ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิ่มขึ้น
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๐ ๘ ๐ ๓ ๐ ๑ มู ล ค่ า พ า ณิ ช ย์ ๐ ๘ ๐ ๓ ๐ ๑ มู ล ค่ า พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการ ๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ด้า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ แข่ งขั นด้ า นก า รค้ า ระ ห ว่ า ง
ของประเทศไทยดีขึ้น
ประเทศดีขึ้น
(๑๘) การเติบโตอย่าง ๑๘๐๔๐๒ คุณภาพอากาศ เสียงและ ๑๘๐๔๐๒ คุณภาพอากาศ และ ตั ด ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม
ยั่งยืน
ค ว า ม สั่ น ส ะ เ ทื อ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ เสียง อยู่ในระดับ มาตรฐานของ สั่ น สะเทื อ น เนื่ อ งจากที่
มาตรฐานของประเทศไทย
ประเทศไทย
ผ่ า นมาประเทศไทยไม่ มี
ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ค ว า ม
สั่นสะเทือน
(๒๓) การวิ จั ย และ ๒ ๓ ๐ ๔ ๐ ๑ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ขี ด
พัฒนานวัตกรรม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
เทคโนโลยี ฐ านทั้ ง ๔ ด้ า นทั ด เที ย ม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

๒๓๐๔๐๑ ประเทศไทยมี ขี ด เ พื่ อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ
ความสามารถของในการแข่งขัน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้น ในปัจจุบัน
สูงทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

ทั้งนี้ ในกรณีปรับถ้อยคาเป้าหมาย จะต้องมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ
ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) กรณี ย กเลิ ก เป้า หมาย เนื่ องจากเป้ า หมายมี ค วามซ้ าซ้อ นกั บ เป้ า หมายอื่ น ๆ
มีจานวน ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้
ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

เหตุผลประกอบ

(๐๔) อุ ต สาหกรรมและ ๐๔๐๔๐๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่ว น ล ด ค ว า ม ซ้ า ซ้ อ น โ ด ย ป ร ะ เ ด็ น
บริการแห่งอนาคต
อากาศยานสูงขึ้น (Tier)
อุ ตสา ห ก รรมอ า ก า ศย า นก า ห นด
ในเป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยอื่ น แล้ ว
โดยยุบรวม ๒ เป้าหมายเดิม

๔.๑ - ๔
ประเด็นแผนแม่บทฯ
(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมาย

เหตุผลประกอบ

๐๙๐๒๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เป้ า หมายที่ ก าหนดไม่ ครอบคลุม พื้น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดของ
ประเทศไทย
๐๙๐๒๐๒ การลงทุนในพื้นที่ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น
๐๙๐๒๐๓ เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้ รับ เพื่อลดความซ้าซ้อน เนื่องจากประเด็น
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
เมื อ งน่ า อยู่ ได้ มี ก ารก าหนดในแผน
แม่บทฯ ๐๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่
๐๙๐๓๐๓ เมื อ งในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

(๑๙) การบริ ห ารจั ด การ ๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น
น้าทั้งระบบ

เพื่อลดความซ้าซ้อน โดยเป้าหมายแผน
แม่บทระดับ ประเด็นมีความครอบคลุม
ในประเด็ น ผลิ ต ภาพจากการใช้ น้ า
เพิ่มขึ้นด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กรณีที่มีการยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ต้องมีการการยกเลิกหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ จ. ๓ ของเป้าหมายที่ ถูกยกเลิก (รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๓.๒)
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี ก ารยกเลิ ก ห่ ว งโซ่ คุ ณค่ าฯ รวมถึ ง การด าเนิ น การต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าวด้วย โดยจะมีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ถูกยกเลิกกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ
๓) กรณี เ พิ่ ม เติ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น การพั ฒ นา มี จ านวน ๖
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้
ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

เหตุผลประกอบ

(๐๔) อุ ต สาหกรรมและ ๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ เพื่อ ให้ มีความครอบคลุมประเด็ นยาน
บริการแห่งอนาคต
สมัยใหม่ที่สาคัญของโลก
ยนต์สมัยใหม่
(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๐๙๐๒๐๔ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เพื่อให้มีความครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
๐๙๐๒๐๕ การลงทุน ในพื้นที่ระเบีย งเศรษฐกิจ พิเศษ
เพิ่มขึ้น

(๒๐) การบริการประชาชน ๒๐๐๒๐๑ ภาษีที่จัดเก็บถูกนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานตาม
และประสิทธิภาพภาครัฐ
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานรั ฐ ในแผนงาน
๒๐๐๒๐๒ หน่วยงานของรัฐดาเนินการโครงการตามห่วง พื้นฐาน
โซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อ การบรรลุเป้า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
( ๒ ๒ ) ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ๒๒๐๑๐๔ การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น
กระบวนการยุติธรรม

เพื่อ ให้ สอดคล้อ งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๗๗ “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย
เพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น และยกเลิ ก หรื อ
ปรับปรุงกฎหมาย...”

ทั้งนี้ กรณีที่มีการเพิ่มเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จะต้องมีการพิจารณากาหนด
หน่วยงานเจ้าภาพฯ จ. ๓ เพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๓.๒) นอกจากนี้
จะต้องมีการจัดทาห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการ

๔.๑ - ๕
จัด ทาโครงการเพื่อ ขับ เคลื่อ นการบรรลุเ ป้า หมายตามยุท ธศาสตร์ช าติ และ
การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๑.๒ การปรับตัวชี้วัด ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
๑) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น มีการปรับปรุง จานวน ๑๖ ตัวชี้วัด ยกเลิก
จานวน ๒ ตัวชี้วัด และเพิ่มเติม จานวน ๔ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับ แล้ว
มีตัวชี้วัด รวมจานวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด จากเดิมมีจานวน ๓๙ ตัวชี้วัด
๒) ตั วชี้วัด เป้า หมายแผนแม่บ ทย่อย มี การปรั บ ปรุ ง จานวน ๘๐ ตัว ชี้วัด ยกเลิ ก
จานวน ๒๑ ตัวชี้วัด และเพิ่มเติม จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับแล้ว
มีตัวชี้วัด รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๖๗ ตัวชี้วัด จากเดิมมีจานวน ๑๗๐ ตัวชี้วัด
ตัวอย่างการปรับตัวชี้วัด
ประเด็นแผน
แม่บทฯ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
(เดิม)

ตัวชี้วดั
(ใหม่)

เหตุผลประกอบ

(๐๕) การท่องเที่ยว ๐๕๐๐๐๒ รายได้จากการ อั ต ราส่ ว นรายได้ จ ากการ อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
ท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งรอง ท่อ งเที่ ย วของเมื อ งหลั ก และ การท่องเที่ ยวในเมืองรองสูงกว่ า
เพิ่มขึ้น
เมืองรอง (สัดส่วน)
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวรวมของประเทศ

เพื่ อ แสดงให้ เห็ น การเติ บ โต
ของรายได้จากการท่องเที่ยว
เมืองรองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ไม่ เ ป็ น การจ ากั ด การเติ บ โต
ของเมืองหลัก

๓.๑.๓ การปรับค่าเป้าหมาย
๑) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น มีการปรั บปรุง จานวน ๑๙ ค่าเป้าหมาย ยกเลิก
จานวน ๒ ค่าเป้าหมาย และเพิ่มเติม จานวน ๔ ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับ
แล้ว มีค่า เป้า หมาย รวมจานวนทั้ง สิ้น ๔๑ ค่า เป้า หมาย จากเดิม มีจานวน ๓๙
ค่าเป้าหมาย
๒) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีการปรับปรุง จานวน ๙๘ ค่าเป้าหมาย ยกเลิก จานวน
๑๖ ค่าเป้าหมาย และเพิ่มเติม จานวน ๒๒ ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับแล้ว
มี ค่ า เป้ า หมาย รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น ๑๗๒ ค่ า เป้ า หมาย จากเดิ ม มี จ านวน ๑๖๖
ค่าเป้าหมาย
ตัวอย่างการปรับค่าเป้าหมาย
ประเด็นแผน
แม่บทฯ

เป้าหมาย

(๐๕) การท่องเที่ยว ๐๕๐๓๐๒ อั นดั บ ด้ า น
รายได้การท่องเที่ยวเชิง
สุ ข ภาพของประเทศ
ไทย

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
(เดิม)

อั น ดั บ ด้ า น ร า ย ไ ด้ ก า ร ปี ๖๖-๗๐ : อันดับที่ ๑๐
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของ ปี ๗๑-๗๕ : อันดับที่ ๘
ประเทศไทย โดย Global ปี ๗๖-๘๐ : อันดับที่ ๗
Wellness Institute ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย
(ใหม่)

เหตุผลประกอบ

ปี ๖๖-๗๐ : อันดับที่ ๖
ปี ๗๑-๗๕ : อันดับที่ ๕
ปี ๗๖-๘๐ : อันดับที่ ๔

ปรั บ ค่ า เป้ าห มาย ให้ มี
ความท้าทายมากยิ่งขึ้น

๔.๑ - ๖
๓.๑.๔ แนวทางการพั ฒ นา มี ก ารปรั บ ปรุ ง มี จ านวน ๗๙ แนวทาง ยกเลิ ก จ านวน
๗ แนวทาง และเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๒๔ แนวทาง ทั้ ง นี้ ภายหลั ง มี ก ารปรั บ แล้ ว
มี แ นวทางการพั ฒ นา รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น ๓๙๒ แนวทาง จากเดิ ม มี จ านวน ๓๗๕
แนวทาง
ตัวอย่างการปรับแนวทางการพัฒนา
แผนแม่บทฯ
(๐๕) การท่องเที่ยว

แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา (เดิม)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ย ว โดยนาเสนอ
วัฒนธรรม
เอกลั ก ษณ์ ข องประเทศไทยและของแต่ ล ะ
ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ที่ เ ข้ า ใจในเวที โ ลก ผ่ า นสื่ อ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารเรื่ อ งราวอั น เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ
ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราว
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่
นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา (ใหม่)
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ในลักษณะของ
Soft Power โดยน าเสนอเอกลั ก ษณ์ ข อง
ประเทศไทยและของแต่ล ะท้อ งถิ่ น ให้ เป็ น ที่
เข้ า ใจในเวที โ ลก ผ่ า นสื่ อ สร้ า งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการ
สื่อ สารเรื่อ งราวอั นเป็ นเอกลัก ษณ์ข องแต่ล ะ
ภู มิ ภ าคและจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ผ่ า นการพั ฒ นา
แบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์
ผ่ า น ช่ อ งทา งก า รต ลา ดที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มใ น
กลุ่มเป้าหมาย

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๑ และ ๔.๑-๒)

๔.๑ - ๗
ตารางสรุปผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม

๔.๑ - ๘
๓.๒

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่มีการปรับ ยุบรวม/เพิ่มเติม และยกเลิก จาเป็นต้องมีการพิจารณา
มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ซึ่งในการพิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพฯ สานักงานฯ
ยึ ด หลั ก การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ที่ เ ห็ น ชอบการมอบหมาย
หน่ ว ยงานเจ้ าภาพขับ เคลื่ อนฯ ๓ ระดับ ประกอบด้ว ย (๑) หน่ วยงานเจ้ า ภาพขับ เคลื่อ น
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย
(จ.๓) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ การปฏิบั ติ โดยในการก าหนดหน่ วยงานเจ้าภาพฯ จะพิ จารณาจากภารกิจของหน่วยงาน
ซึ่งหน่ วยงานเจ้ าภาพฯ มี ภารกิจหลั กในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ จ. ๑ มีการเปลี่ยนแปลง จานวน ๑ ประเด็น
แผนแม่บ ทฯ หน่ ว ยงานเจ้ าภาพ จ. ๒ มีการเปลี่ยนแปลง จานวน ๒ เป้าหมายแผนแม่บ ท
ประเด็น และหน่วยงานเจ้าภาพ จ. ๓ มีการเปลี่ยนแปลง จานวน ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เพิ่มเติม จานวน ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิกจานวน ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๒.๑ กรณีเ ปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าภาพฯ ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๒ เนื่ อ งจากส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของ
หน่วยงานเจ้าภาพฯ ต่อเป้าหมายแล้ว พบว่า จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่ วยงาน
เจ้าภาพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น สรุปได้ ดังนี้

แผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพ (เดิม)

หน่วยงานเจ้าภาพ (ใหม่)

๐๑๐๑๐๓ การเมื อ งมี เ สถี ย รภาพและ
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

(๐๔) อุตสาหกรรมและ ๐๔๐๐๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
บริการแห่งอนาคต
รวมในประเทศในสาขาอุ ต สาหกรรม
และบริการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย์ (จ.๑ และ จ.๒)

กระทรวงอุตสาหกรรม
(จ.๑ และ จ.๒)

(๐๑) ความมั่นคง

๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

ทั้ งนี้ ส านั กงานฯ ได้ ประสานส่ งหนั งสื อไปยั ง ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานดังกล่าวได้รับเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน
เป้าหมายด้วยแล้ว
๓.๒.๒ กรณีเพิ่มเติมหน่วยงานเจ้า ภาพฯ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพเพื่ อ ด าเนิ น การประสานบู ร ณาการ
การดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

๔.๑ - ๙
แผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

(๐๔) อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
แห่งอนาคต
ที่สาคัญของโลก
(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานเจ้าภาพ (ใหม่)
กระทรวงอุตสาหกรรม

๐๙๐๒๐๔ การขยายตั วของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมของพื้ นที่ระเบี ยง
เศรษฐกิจพิเศษ
๐๙๐๒๐๕ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

(๒๐) การบริ ก ารประชาชนและ ๒๐๐๒๐๒ ภาษีที่จัดเก็บถูกนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
๒๐๐๒๐๓ หน่วยงานของรัฐดาเนินการโครงการตามห่ วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงการคลัง
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

(๒๒) กฎหมายและกระบวนการ ๒๒๐๑๐๔ การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น
ยุติธรรม

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓.๒.๓ กรณี ย กเลิ ก หน่ว ยงานเจ้ า ภาพฯ เนื่ อ งจากมี ก ารยกเลิ ก เป้ าหมายแผนแม่บ ทย่ อ ย
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารยกเลิ ก หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพฯ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเป้าหมายดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้
แผนแม่บทฯ

เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพ (ยกเลิก)

(๐๔) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

๐๔๐๔๐๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

กระทรวงอุตสาหกรรม

(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๐๙๐๒๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๐๙๐๒๐๒ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๐๙๐๒๐๓ เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๐๙๐๓๐๓ เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

กระทรวงมหาดไทย

(๑๙) การบริหารจัดการน้าทั้ง
ระบบ

๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

๔. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ
๔.๑

ตัวชี้วัด ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของหลายเป้าหมายทุกปี รวมทั้งมีบางตัวชี้วัดอยู่ระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ

๔.๒

การขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๑ หน่วยงานของรัฐอาจยังขาดความเข้าใจกลไกและหลักการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติผ่ า นแผนแม่บทฯ อาทิ มีก ารนาเป้าหมายของแผนแม่บ ทฯ ไปเป็ น
เป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยตรง โดยไม่ได้มีการทอนค่าเป้า ไม่ได้ มีการนา
ห่ ว งโซ่ คุณ ค่ าฯ ไปใช้ เ ป็น ข้ อมู ล ประกอบการก าหนดเป้ าหมายในระดั บ หน่ ว ยงาน

๔.๑ - ๑๐
รวมทั้งขาดการมองเป้าหมายแผนแม่บทฯ ในการดาเนินการแต่มุ่งเน้นการดาเนินการ
เพื่อการบรรลุตัวชี้วัด
๔.๒.๒ หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับอาจยังไม่ได้มีการบูรณาการการดาเนินการร่วมกันกับ
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การดาเนินการ
อาจขาดการมองเป้าหมายร่วมกัน
๕. แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะถัดไป
ส านั กงานฯ ได้ดาเนิ น การจั ดทาแนวทางการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการในระยะถัดไป ตามหลั กวงจร
บริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการดาเนินการให้สามารถ
บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการ ดังนี้
๕.๑

การวางแผน (Plan) ให้สานักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพสร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับ
แผนระดับที่ ๑ และ ๒ สู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้ความสาคัญเป็นลาดับสูงต่อ
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนทั้งสองระดับ

๕.๒

การปฏิบัติ (Do)

๕.๓

๕.๒.๑

หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓
หลั ก รวมทั้ งโครงการ/การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ตามมติค ณะรั ฐ มนตรีเ มื่ อ วัน ที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย
ตามห่วงโซ่คุณค่าฯ

๕.๒.๒

หน่วยงานกลางทาความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการดาเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y๑)
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยระดั บ ของเป้ า หมายและค่ า เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การดาเนินการในระดับหน่วยงาน

๕.๒.๓

หน่ ว ยงานของรั ฐ ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละผลลั พ ธ์ ข องเป้ า หมายแผนแม่ บ ทฯ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด

๕.๒.๔

ส านั กงบประมาณพิ จารณาจั ดสรรงบประมาณที่ ส่ งผลต่ อการบรรลุ เป้ าหมายแผน
แม่บทย่อย

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
๕.๓.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓
หลั ก รวมทั้ งโครงการ/การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ตามมติค ณะรั ฐ มนตรีเ มื่ อ วัน ที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย
ตามห่วงโซ่คุณค่าฯ
๕.๓.๒ หน่วยงานกลางทาความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการดาเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

๔.๑ - ๑๑
๕.๓.๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า ห มายของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละผลลั พ ธ์ ข องเป้ า หมายแผนแม่ บ ทฯ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด
๕.๓.๔ หน่วยงานที่เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่ว ยงานของรัฐ ตาม
มติค ณะรัฐ มนตรีเ มื ่อ วัน ที ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลการดาเนิน การของหน่ว ยงานของรัฐ โดยจะต้อ งมุ ่ง เน้น ผลลัพ ธ์
การดาเนิ นการของหน่ วยงานที่สามารถส่ งผลต่อการขับเคลื่ อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๕.๔

การปรับปรุงการดาเนินงาน (Act) สานักงานฯ ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)

๖.๒

เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ตามที่สานักงานฯ เสนอ

๖.๓

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะถัดไป ตามที่สานักงานฯ เสนอ

๖.๔

มอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณาตาม ข้อ ๖.๑ - ๖.๓ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ – ๑

สรุปผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง ๒๓ ประเด็น

QR Code
สรุปผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง ๒๓ ประเด็น

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ – ๒

(ร่าง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

QR Code
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔ .๒ โครงการเพื่ อขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เ ป้ าหมาย
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระจ าปี งบ ป ระมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : โครงการเพื่อ ขับ เคลื่อ นการบรรลุเ ป้า หมายตามยุท ธศาสตร์ช าติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ความเป็นมา
การจั ดท าโครงการเพื่ อขั บเคลื่ อนการบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดาเนินการตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนิ นการจั ดท าโครงการส าคั ญในแต่ละปีงบประมาณ ในห้ วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่ งเป็ นห้ ว งที่ ๒
ของการด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยยึ ด แนวทางการด าเนิ น การตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้ว ย (๑) การมองเป้าหมาย
ร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทาข้อเสนอโครงการฯ
(๓) การจัดลาดับความสาคัขของข้อเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
๒. การดาเนินการ
สานักงานฯ ได้จัดให้มี การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมาย
ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ “ครู ก” ที่เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒,๕๐๐ คน จากทุกหน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่าให้สามารถถ่ายทอดการจัดทา
โครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ
ส่งผลต่อ การบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ตามเป้า หมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่างเป็น รูปธรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสานักงานฯ
ได้ มี ก ารเผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
โครงการฯ ให้กับหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเอง ซึ่งหน่วยงาน
จะทราบถึงเกณฑ์ที่จาเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการให้สามารถเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการ
จัดทาข้อเสนอโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป โดยสานักงานฯ ขอสรุปผลการดาเนินงานตาม ๔ แนวทาง
ดังนี้
๒.๑ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน
ส านั กงานฯ ได้ จั ด ท าเอกสารประกอบการทบทวนความเกี่ ย วข้ อ งของหน่ ว ยงาน (WHO)
ต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหลัก
และสนับสนุน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจากการดาเนินการการจัดทาโครงการฯ ประจาปี ๒๕๖๖ เพื่อให้
หน่ วยงานระดั บกรมหรื อเทียบเท่ าที่ เลื อกความเกี่ ยวข้ องหลั กและสนั บสนุ นในการขับเคลื่ อน
เป้า หมายแผนแม่ บทย่อยได้มีการทบทวนความเกี่ย วข้อง และส านั กงานฯ ได้มีการเผยแพร่

๔.๒ - ๒
ผลการทบทวนความเกี่ยวข้องฯ ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ในการวิ เ คราะห์ ห าปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี โ ครงการฯ รองรั บ และประเด็ น ที่ ค วร
ขับเคลื่อนการดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (WHAT) ซึ่งจะทาให้เกิดการทางานร่วมกันอย่าง
บูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน และวางแผนจัดทาข้อเสนอโครงการฯ มารองรับการขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงโจทย์มากขึ้น
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๑)
๒.๒ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และจัดทาข้อเสนอโครงการฯ
๒.๒.๑ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลักและสนับสนุนกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่จาเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับและประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ ข้อมูลจาก (๑) รายงานสรุปผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี ( ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) (๒) ข้อมูลจากระบบ
ติ ดตามและประเมิ น ผลแห่ งชาติ (eMENSCR) (๓) ข้ อมู ล สถิ ติ สถานการณ์ งานวิ จั ย
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (๔) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๒)
๒.๒.๒ หน่ วยงานระดั บกรมหรื อเที ยบเท่ าจั ดท าข้ อเสนอโครงการเพื่ อขั บเคลื่ อนการบรรลุ
เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้ (๑) ห่ ว งโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(ฉบั บ แก้ ไ ขปี ๒๕๖๖) (๒) ข้ อ มู ล สถิ ติ สถานการณ์ งานวิ จั ย และรายงานสรุ ป ผล
การด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ รวมทั้ งข้ อมู ลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (๓) หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ ฯ ประจาปี ๒๕๖๗ (๔) สรุป
ความสอดคล้ องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่ วงโซ่ คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย และ (๕) ปัจจัยที่จาเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับและประเด็นที่ควรขับเคลื่อน
การด าเนิ นการในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็ นข้ อมู ลประกอบการจัดท าข้อเสนอ
โครงการฯ ซึ่งได้มีการนาเข้าข้อเสนอโครงการ ฯ ในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหาร (M๗) รวมจานวนทั้งสิ้น ๒,๖๑๙ โครงการ จาก ๒๕๒ หน่วยงานระดับกรม
หรือเทียบเท่า จากทั้งหมด ๓๘๕ หน่วยงาน (รวมสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา)
๒.๓ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๓ การจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการ
สานักงานฯ ได้มีหนังสื อ ด่ วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๓๘๘๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปยัง
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับประเด็น (จ.๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
ประเด็น (จ.๒) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) หนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๒/๓๘๘๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปยังสานักงบประมาณ และหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปยังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชขาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)
เพื่อดาเนินการประเมินข้อเสนอโครงการสาคัญที่หน่วยงานของรัฐนาเข้าระบบ eMENSCR

๔.๒ - ๓
เฉพาะรายการที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากผู้ บั ง คั บ บั ข ชา (M๗) จ านวนทั้ ง สิ้ น ๒,๖๑๙ โครงการ
โดยดาเนินการผ่านระบบ eMENSCR โดยให้ผู้มีสิทธิ์ประเมินในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑-จ.๓)
ประเมินเฉพาะข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ เท่านั้น
ส าหรั บ ส านั กงบประมาณให้ ประเมินทุ กข้อเสนอโครงการส าคัขฯ ของเป้าหมายแผนแม่ บทย่อย
ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั กปรั ช ขาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงประเมิน ข้ อ เสนอโครงการที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้า โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการตามที่
หน่ว ยงานของรัฐ นาเข้าระบบ eMENSCR และประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสานักงานฯ ได้ดาเนินการนาผลคะแนนข้อเสนอ
โครงการฯ ทั้ง ๒,๖๑๙ โครงการ มาดาเนินการตามกระบวนการทางสถิติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอน ดังนี้
๒.๓.๑

คั ด เลื อ กโครงการที่ ผ่ า นเกณฑ์ ค่ า ความเห็ น พ้ อ งของผู้ ป ระเมิ น เนื่ อ งจากแต่ ล ะ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีผู้มีสิท ธิ์ป ระเมินข้อเสนอโครงการหลายหน่ว ยงาน
จึง จ าเป็น ต้อ งมีก ารประเมิน ความเชื ่อ ถือ ของการให้ค ะแนนของแต่ล ะผู ้ม ีส ิท ธิ์
ประเมินข้อเสนอโครงการในแต่ละเป้ าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อหาค่ า ความเห็นพ้อง
หรือความเที่ย งระหว่างผู้ประเมิน โดยนาหลัก Inter Rater Agreement (IRA) ใช้สูตร
ทางสถิติ ดังนี้
=
โดย คือ ความแปรปรวนที่สังเกตได้จากค่าความแปรปรวนของ X ที่ถูกแทนที่ด้วย
ค่าคาดคะเนหรืออัตราที่แตกต่างกัน และ คือ ค่าความคาดหวังของตัวแปรสุ่มที่มีความ
แตกต่างกันของความเห็ นพ้องจากผู้ ประเมินที่แ ตกต่า งกัน ซึ ่ง โดยส่ว นมากผู ้มีส ิท ธิ์
ประเมิน ข้อ เสนอโครงการจะมีล ัก ษณะของความเห็ น พ้ อ ง ๓ ลัก ษณะ ได้แ ก่
(๑) ไม่เ ห็น พ้อ งการให้ค ะแนนโครงการ (๒) เห็น พ้อ งการให้ค ะแนนโครงการ
ในระดับต่า และ (๓) เห็นพ้องการให้คะแนนโครงการในระดับที่ดีหรือดีมาก โดยสานักงานฯ
ได้กาหนดค่ามาตรฐาน (IRA) ที่ ๐.๗ ซึ่งเป็นค่ากลางของระดับความเห็นพ้องที่ร ะดับ
ปานกลาง เพื่อตัดโครงการที่มีความผันแปรสูงของค่าคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ประเมิน โดยมี
โครงการผ่ านทั้ ง สิ้ นจ านวน ๒,๐๕๕ โครงการ หรื อเที ยบเท่ าเป็ นร้ อยละ ๗๘.๔๖
ของข้อเสนอโครงการทั้งหมด

๒.๓.๒

หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของแต่ละโครงการจากคะแนนของแต่ละผู้มีสิท ธิ์ ประเมิน เนื่องจาก
แต่ละโครงการมีผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการหลายหน่วยงาน เพื่อใช้ในกระบวนการ
คัดเลือกโครงการฯ ที่มีคะแนนในระดับดี/ดีมาก ต่อไป

๒.๓.๓

ปรับค่าคะแนนของโครงการตามสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นาคะแนน
ที่ได้จาก ข้อ ๒.๓.๒) คูณด้วยค่าน้าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามลาดับ
ความส าคั ญ/เร่ งด่ วนของสถานะการบรรลุ เป้ าหมาย โดยการก าหนดค่ าน้ าหนั กของ
เป้าหมายที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) เท่ากับ ๑.๐๐ เป้าหมายที่ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

๔.๒ - ๔
(สีเหลือง) เท่ากับ ๑.๐๑๓ เป้าหมายที่ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) เท่ากับ ๑.๐๓๓
และเป้าหมายที่ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) เท่ากับ ๑.๐๕๓
๒.๓.๔

ปรับคะแนนของโครงการในแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ตามหลักสถิติการ
ปรั บค่า มาตรฐาน (Normalization) เพื่อ ปรับ ฐานคะแนนของแต่ล ะโครงการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย โดยในการหา Normalization นั้น
จะต้องมีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และหาค่าคะแนนมาตรฐาน (z score)

๒.๓.๕

คัดเลือกโครงการที่ผ่า นการจัดลาดับความสาคัญ นาคะแนนที่ได้จาก ข้อ ๒.๓.๔)
มาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีคะแนนในระดับ ดี/ดีมาก (Mean >=๖๐) ทั้งนี้ ในการตัด
ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ ๖๐ เพื่อให้ได้โครงการที่มีการประเมินให้คะแนนเป็นเหตุเป็นผล
กับหลักเกณฑ์การประเมินฯ ซึง่ มีโครงการผ่านทั้งสิ้นจานวน ๑,๐๒๖ โครงการ

ทั้งนี้ จากข้อเสนอโครงการประจาปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านกระบวนการจัดลาดับความสาคัญจานวน
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของจานวนข้อเสนอโครงการทั้งหมด โดยมีจานวน
โครงการเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ และ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีจานวน ๒ เป้าหมายที่ไม่มีหน่วยงานจัดส่งข้อเสนอ
โครงการ ได้แก่ ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น และ ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาขต่างประเทศเข้ามา
ทาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๓)

๔.๒ - ๕
สรุปจานวนโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จาแนกตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อ ย)

๔.๒ - ๖
สรุปจานวนโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จาแนกตามกระทรวง)

๔.๒ - ๗
๒.๔ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๔ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
๒.๔.๑ ส านั ก งานฯ ได้ ป ระสานไปยั ง ส านั ก
งบประมาณ เพื่อติดตามการจั ดสรร
งบประมาณโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน
๔๐๖ โครงการ พบว่ า มี โ ครงการ
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรวม
จ านวนทั้งสิ้ น ๓๔๘ โครงการ โดย
มีจานวน ๕๘ โครงการที่ไม่ได้รับการ
จัด สรรงบประมาณ เนื่องจาก (๑) ไม่ได้จัดทาคาขอรับงบประมาณ จานวน ๑๗ โครงการ
(๒) ของบประมาณผ่านกองทุนอื่น ๆ บูรณาการกับโครงการอื่น จานวน ๑๐ โครงการ
(๓) ขาดความพร้อม/ซ้าซ้อน/รายละเอียด/เหตุผลประกอบ จานวน ๒๑ โครงการ (๔) ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จานวน ๕ โครงการ และ (๕) ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินของเจ้าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ จานวน ๕ โครงการ
ทั้งนี้ สาหรับโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของเจ้าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ
ส านั กงานฯ ได้ ประสานส่ งหนั งสื อไปยั งหน่ วยงานเจ้ าภาพงบประมาณแผนบู รณาการ
ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สานักงาน
ทรั พยากรน้าแห่งชาติ และส านัก งานพัฒนารั ฐบาลดิ จิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลชี้แจงการพิจารณาโครงการฯ ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาการฯ
ที่ ไม่ ผ่ านการพิ จารณา ซึ่ งพบว่ า สาเหตุ ที่ โครงการฯ ปี ๒๕๖๖ ทั้ ง ๕ โครงการไม่ ผ่ าน
การพิจารณาของเจ้ าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ เนื่องจากโครงการไม่มี ความพร้อม
ในการดาเนินการ ไม่มีความสอดคล้องตามแนวทางของแผนงานบูรณาการ หรือไม่มีการเสนอ
โครงการ
๒.๔.๒ สานักงานฯ ได้ติดตามการนาเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ในระบบ eMENSCR ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่กาหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐนาเข้าข้อมูล
แผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติ
การด้าน... และแผนอื่น ๆ รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน พบว่า หน่วยงานของรัฐ มีการ
นาเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปี จานวน ๖๙๔ แผน แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี จานวน
๙๙ แผน แผนปฏิบัติการด้าน... จานวน ๖๓ แผน รวมจานวนทั้งสิ้น ๘๕๖ แผน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๔)
๒.๔.๓ นอกจากนี้ ส านั กงานฯ ได้ พิ จารณาเอกสารงบประมาณร่ ายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบางรายการ/แผนงานมีการจาแนก
ตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน แต่ไม่ได้จาแนกตามแผนแม่บทฯ อาทิ แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบุ คลากรภาครั ฐ แผนงานสนั บสนุ นยุ ทธศาสตร์ ส านั กงานฯ จึ งได้ ประสาน
ส่งหนั งสือไปยั งสานั กงบประมาณ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าว พบว่า ค่าใช้จ่ายของผลผลิต/โครงการ ภายใต้แผนงานดังกล่าวไม่สามารถจาแนก
ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ใดได้โดยเฉพาะ
แต่สามารถสนั บสนุ นการบรรลุเป้าหมาย/ตัว ชี้วัดของยุทธศาสตร์ช าติในแต่ละด้านได้

๔.๒ - ๘
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยรับงบประมาณพิจารณาเห็นว่าผลผลิต/โครงการที่บรรจุอยู่ภายใต้
แผนงานดังกล่าว สามารถส่งผลต่อค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ได้โดยตรง
หน่วยรับงบประมาณสามารถดาเนินการโดยนาผลผลิต/โครงการไปบรรจุไว้ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ โดยตรง ในการเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ
๓.๑ ข้อสังเกตตามแนวทางที่ ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน
๓.๑.๑ การเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) อาจยังไม่
ครอบคลุ ม กั บ ภารกิ จ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข องหน่ ว ยงาน โดย ข้ อ เสนอ
โครงการฯ ทั้งหมด ๒,๖๑๙ โครงการ เป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากหน่วยงานที่ ไม่ได้
ระบุ ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยฯ จ านวน ๒๘๐ โครงการ
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗) โดยเป้าหมายที่มีหน่วยงานที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ แต่ไม่ได้ระบุ
ความเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ เป้าหมาย ๑๒๐๑๐๑
ประเทศไทยมี ร ะบบข้ อ มูล เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพตามพหุ ปั ข ขาฯ จ านวน ๑๘
โครงการ ขณะที่ ข้ อ เสนอโครงการที่ ผ่ า นการ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ แล้ ว ทั้ ง หมด ๑,๐๒๖
โครงการ เป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากหน่วยงาน
ที่ไม่ได้ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายแผน
แม่บทย่อยฯ จานวน ๙๗ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ
๙.๔๕) โดยเป้าหมายที่มี หน่วยงานที่ส่ งข้อเสนอ
โครงการฯ แต่ไม่ได้ระบุความเกี่ยวข้องมากที่สุ ด
คื อ เป้ า หมาย ๐๕๐๑๐๒ เมื อ งและชุ ม ชนที่ มี
ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จานวน ๕ โครงการ
๓.๑.๒ การกระจายตัวของโครงการฯ จาแนกตามค่าสีสถานะการการบรรลุเป้าหมายฯ พบว่า
ข้อเสนอโครงการกระจายในเป้าหมายที่ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) และเป้าหมาย
ที่ต่ ากว่า ค่า เป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) อยู่ที่
ร้อยละ ๔๖ จากจานวนโครงการทั้งหมด ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่หน่วยงานควรพุ่งเป้าในการดาเนินการ
โดยเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) มีข้อเสนอโครงการ
ที่ผ่านการจั ดลาดับความสาคัขเพียงจานวน ๒๓๙
โครงการ และเป้ าหมายระดับเสี่ ยง (สี ส้ ม) จานวน
๒๔๑ โครงการ คิดเป็นสัดส่วนที่ผ่านการจัดลาดับ
ความส าคั ข คิ ด เป็ น เพี ย งร้ อยละ ๔๐ ของเสนอ
โครงการที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัข

๔.๒ - ๙
๓.๒ ข้อสังเกตตามแนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และจัดทาข้อเสนอโครงการฯ
หน่วยงานอาจยังไม่ได้มีการนาปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญประจาปี ๒๕๖๗ ไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดทาข้อเสนอโครงการฯ อย่างเต็มศักยภาพ โดยหลายปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ไม่มีข้อเสนอ
โครงการประจาปี ๒๕๖๗ มารองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ต้องให้ความสาคัขในปี ๒๕๖๗ ซึ่งมี
๒๙๕ ปัจจัย (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๑) จาก ๗๑๔ ปัจจัย ที่ยังไม่มีการส่งข้อเสนอโครงการมาจาก
หน่วยงาน และมีปัจจัยที่มีข้อเสนอโครงการผ่านการจัดอันดั บความสาคัญ จานวน ๒๘๘ ปัจจัย
(คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓) จากปัจจัยทีต่ ้องให้ความสาคัญในปี ๒๕๖๗ ทั้งหมด
ตัวอย่างปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญกับข้อเสนอโครงการฯ

๓.๓ ข้อสังเกตตามแนวทางที่ ๓ การจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการ
ถึงแม้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมี ข้อเสนอโครงการฯ ผ่านการจัดลาดับความสาคั ญ
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ และ ปี ๒๕๖๖ โดยมีจานวน ๑,๐๒๖ โครงการ จากจานวนข้อเสนอโครงการฯ
ทั้งหมด ๒,๖๑๙ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกต
เพิ่มเติม ดังนี้
๓.๓.๑ ผลการประเมินในแต่ละหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ จากการจัดลาดับความสาคัข
ของข้อเสนอโครงการทั้ง ๒,๖๑๙ โครงการ โดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่ บ ทย่ อ ย พบว่ า ในภาพรวมทุ ก หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ข้ อ เสนอโครงการฯ
มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น จากการประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ที่มี คะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ เกณฑ์ที่ ๓ :
โครงการเป็นการจัดทาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่
การกล่าวอ้าง) ส่วนเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เกณฑ์ที่ ๒ : ความจาเป็นต้องมี
หรือไม่มีโครงการนี้ โดยในแต่ละหลักเกณฑ์มีรายละเอียด ดังนี้
เกณฑ์ที่ ๑ : โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
๐.๙๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑ คะแนน สู งขึ้นจากข้อเสนอโครงการส าคัขประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๐.๙๓ อาจสะท้อนได้ว่า หน่ วยงานของรัฐมีความ

๔.๒ - ๑๐
เข้าใจหลักการ XYZ และหลักเกณฑ์การจัดทาข้อเสนอโครงการฯ ให้สามารถส่งผลต่อปัจจัย
และองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่เลือกมา
(ตามข้อเท็จจริง) มากยิ่งขึ้น
เกณฑ์ที่ ๒ : ความจาเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๖ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นลาดับแรก โดยมี
คะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๘๔
นอกจากนี้ ยั งพบว่ า ค่ าความแปรปรวน (variance) ของการให้ คะแนนโดยผู้ มี สิ ทธิ์
ให้คะแนน อยู่ที่ ๑.๖๑ ซึ่งถือว่าต่าที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออื่น ๆ
เกณฑ์ที่ ๓ : โครงการเป็นการจัดทาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๓๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม
๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดจากทุกเกณฑ์ ต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อเสนอโครงการฯ ส่วนใหข่มักไม่ได้มีการอ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์
เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย มีเพียงแค่อ้างถึงข้อสั่งการ มติที่ประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
หากเปรี ยบเทียบกับคะแนนเฉลี่ ยของข้ อเสนอโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ที่ มี คะแนนเฉลี่ ย ๒.๐๒ จึ งถื อว่ ามี คะแนนที่ สู งขึ้ นเล็ กน้ อย นอกจากนี้ หากพิ จารณา
ค่าความแปรปรวนของการให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน พบว่าเกณฑ์ที่ ๓ มีค่าสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเข้าใจในการประเมินเกณฑ์ข้อนี้ ยังไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควร
เกณฑ์ที่ ๔ : โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์
ที่มีคะแนนเฉลี่ ยสูงเป็ นล าดับที่ ๒ โดยมีคะแนนสู งขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าความแปรปรวนของการ
ให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน อยู่ที่ ๑.๗๕ ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออื่น ๆ
เกณฑ์ที่ ๕ : โครงการมีแผนการดาเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และ
ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่าที่สุ ดเป็ นลาดับที่ ๒ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ ๕ มีคะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ
ประจาปี ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๘ นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าความแปรปรวนของการ
ให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน อยู่ที่ ๒.๕๘ ซึ่งถือว่ามีค่าสูงสุดเป็นลาดับที่ ๒
เกณฑ์ที่ ๖ : โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดเป็นลาดับที่ ๓ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ ๖
มีคะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ ประจาปี ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๓ นอกจากนี้
ยังพบว่า ค่าความแปรปรวนของการให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน อยู่ที่๒.๑๒ ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออื่น ๆ

๔.๒ - ๑๑
เกณฑ์ที่ ๗ : โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสานักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเกณฑ์
การประเมินที่ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พบว่า การประเมินโครงการ
มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและมีคะแนนโดยรวมค่อนข้างสูง เนื่องจากข้อเสนอโครงการ
ส่ วนใหข่ ไม่ ได้ มีลั กษณะในการจัดตั้งกองทุ นและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่ วยงาน/
การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสานักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์
๓.๓.๒

ความเห็ น พ้องในการประเมิน ข้อเสนอโครงการฯ โดยผู้มีสิทธิ์ ให้คะแนนในแต่ละ
เป้า หมายแผนแม่บทย่อย จากการวิเ คราะห์ผลการประเมิน ของผู้มีสิทธิ์ ประเมิน
ที่ประกอบไปด้ ว ย หน่ วยงานเจ้ า ภาพฯ (จ.๑-จ.๓) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อ น
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชขาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ความเห็นพ้องของผู้ประเมินมีแนวโน้มที่เป็นไปทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยพิจารณา
จากจานวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์ค่าความเห็นพ้องของผู้ประเมิน (ค่า IRA เท่ากับ
๐.๗) ที่มีทั้งสิ้นจานวน ๒,๐๕๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ข้อเสนอโครงการฯ ในปี ที่ ผ่ านมา นอกจากนี้ หากพิ จารณาเป็นรายหลั กเกณฑ์ พบว่ า
ทุ กหลั กเกณฑ์ มี ค่ าความแปรปรวน (variance) ที่ ลดลง สะท้ อนให้ เห็ นว่ า ในภาพรวม
ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการฯ มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินโครงการมากยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ในปีที่ผ่ านมา สานักงานฯ ได้มีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ และได้พัฒนากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากยิ่งขึ้น

๓.๓.๓

หน่ วยงานที่ ข้ อเสนอโครงการฯ ผ่ านการจั ดล าดับความส าคั ญทั้ งหมด/ไม่ ผ่ านการ
จั ดล าดั บความส าคั ญทั้ งหมด จากการจั ดล าดั บความส าคั ขของข้ อเสนอโครงการฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยหลักเกณฑ์ทั้ง ๗ ข้อ โดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย พบว่ามีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ
แล้วผ่านการจัดลาดับความสาคัขทุกโครงการ จานวน ๒๖ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ส่ง
ข้ อเสนอโครงการฯ แล้ วพบว่ า ไม่ มี ข้ อเสนอ
โครงการที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัข จานวน
๓๗ หน่วยงาน ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ายังมีอีกหลาย
หน่วยงานที่อาจต้ องมีการสร้ างความรู้ ความ
เข้าใจกระบวนการการจัดทาโครงการที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศและส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และหลั กการความสั มพั น ธ์ เ ชิ งเหตุ แ ละผล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น

๓.๓.๔

หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ ไม่ ได้ประเมิ นข้ อเสนอโครงการฯ หน่ วยงานผู้ มี สิ ทธิ์ ประเมิ น
คะแนน ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การประเมิ น ให้ ค ะแนนข้ อ เสนอโครงการส าคั ข ฯ ได้ แ ก่
สานักงบประมาณ (ผู้มีสิทธิ์ประเมิน)

๔.๒ - ๑๒
๓.๔ ข้อสังเกตตามแนวทางที่ ๔ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
๓.๔.๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านการจัดลาดับไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากหน่วยงานอาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

๓.๔.๒

โครงการฯ ขาดความพร้อมและรายละเอียดประกอบการพิจารณา ส่งผลให้ไม่ได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๓.๔.๓

หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ได้มีการจัดทาหรือนาเข้าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ

๔. แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะถัดไป
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปได้
อย่างเป็นระบบและมีความบูรณาการ นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานของรัฐ
และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องจะต้ อ งด าเนิ น การตามแนวทางการขั บเคลื่ อ นฯ ๔ แนวทาง ตามมติค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้
๔.๑ หน่วยงานของรัฐ
๔.๑.๑

ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยศึกษา ทาความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) เพื่อพิจารณาจากบทบาทภารกิจขอหน่วยงาน
ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๑.๒

ประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y๑) เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเฉพาะโครงการภายใต้ปัจจัยที่จาเป็นต้องให้ความสาคัขที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

๔.๑.๓

ปรั บปรุ งรายละเอี ยดข้ อเสนอโครงการที่ ผ่ านการจั ดล าดั บความส าคั ญให้ มี ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของสานักงานฯ รวมทั้งบรรจุ
โครงการฯ แผนปฏิบั ติราชการรายปี ก่อนประสานส่ งส านักงบประมาณ เพื่อพิจารณา
ตามกระบวนการต่อไป

๔.๑.๔

จัดทาแผนระดับที่ ๓ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการที่มีการบรรจุโครงการที่ผ่านการ
จัดลาดั บความสาคัญและการดาเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งจัดทารายงานผลสั มฤทธิ์
ของแผนฯ ตามคู่มือที่ส านักงานฯ จัดทา ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ หน่วยงานจะต้องใช้ชื่อโครงการตามที่เสนอมาเท่านั้น

๔.๑.๕

กรณีที่ข้อเสนอโครงการฯ ของหน่วยงานไม่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญฯ และประสงค์
จะเสนอข้อเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ หน่วยงานจะต้องพิจารณาทบทวน

๔.๒ - ๑๓
และปรั บปรุ งข้ อเสนอโครงการตามหลั กเกณฑ์ การประเมิ นโครงการฯ ก่ อนเข้ า สู่
กระบวนการงบประมาณ
๔.๒ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ
๕.๒.๑

ประสานและบูรณาการระหว่างเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาความ
ครอบคลุมของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) และกาหนดประเด็น
ที่ตอ้ งให้ความสาคัขในแต่ละปีงบประมาณ

๕.๒.๒

จัดให้มีการให้คาปรึกษา (คลินิกให้คาปรึกษาโครงการฯ) เพื่อให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ
สามารถหารือแนวทางการจัดทาโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

๔.๓ ผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการ
๔.๓.๑

ศึกษาและทาความเข้าใจกระบวนการการจัดทาโครงการฯ และหลักเกณฑ์การประเมิ น
โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

๔.๓.๒

ประเมินข้อเสนอโครงการฯ บนหลักวิชาการ อย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามที่สานักงานฯ กาหนด

๔.๔ สานักงบประมาณ
๔.๔.๑

ประสานและหารื อ กับ ส านั กงานฯ เพื่ อให้ เกิ ดความเข้า ใจตลอดกระบวนการการ
ดาเนิ น งาน อั น จะน าไปสู่ การขั บ เคลื่ อ นที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้า หมายฯ ที่ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

๔.๔.๒

พิจารณาจัดสรรงบประมาณของโครงการ/การดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติโดยยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) เป็นหลัก

๔.๔.๓

พิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณโดยให้ ค วามส าคั ญกั บโครงการที่ ผ่ า นการจั ดล าดั บ
ความส าคั ญ ของแต่ ล ะปี ง บประมาณ เป็ น ล าดั บ แรก และส าหรั บ โครงการฯ
ของหน่วยงานที่ไม่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญฯ และประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการ
เข้าสู่กระบวนการงบประมาณ สานักงานงบประมาณจะต้องให้ความสาคัขกับโครงการ
ที่ หน่ วยงานเจ้ าของโครงการได้ ด าเนิ นการทบทวนและปรั บปรุ งข้ อเสนอโครงการ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ แล้ว

๔.๕ สานักงานฯ
๔.๔.๑

สร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้หน่วยงานทั้งในส่วนของหน่วยงานกลาง หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการดาเนินการ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ

๔.๔.๒

พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การให้คะแนน พร้อมทั้งจัดทาคาอธิบายและคานิยาม
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานและผู้มีสิ ทธิ์ให้คะแนนมีความเข้าใจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

๔.๒ - ๑๔
๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕.๒ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะถัดไป ตามที่สานักงานฯ เสนอ
๕.๓ มอบหมายให้สานักงานฯ นาผลการพิจารณาตามข้อ ๑ และ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๑
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คณ
ุ ค่าฯ

QR Code
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๒
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ทีต่ ้องให้ความสาคัญ
ในปี ๒๕๖๗

QR Code
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ต้องให้ความสาคัญ
ในปี ๒๕๖๗

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๓
รายการโครงการที่ผา่ นกระบวนการจัดลาดับ
ความสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

QR Code
รายการโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๗

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๔
ตารางสรุปการนาเข้าแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

QR Code
ตารางสรุปผลการนาเข้าแผนระดับ ๓
ของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๓ การดาเนินการปฏิรูปประเทศ

๔.๓ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : การดาเนินการปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศ โดยในมาตรา ๒๕๗ กาหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ๓ ประการ
ประกอบด้วย (๑) ประเทศชาติมี ความสงบเรียบร้อย มี ความสามัคคีปรองดอง มีการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า และ (๓) ประชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย
ในด้านต่ าง ๆ ให้เกิดผล ได้แก่ (ก.) ด้านการเมือง (ข.) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ค.) ด้านกฎหมาย
(ง.) ด้านกระบวนการยุติธรรม (จ.) ด้านการศึกษา (ฉ.) ด้านเศรษฐกิจ และ (ช.) ด้านอื่น ๆ ซึ่งก้าหนดให้เริ่ม
ด้าเนิ นการปฏิรู ปในแต่ละด้าน ภายใน ๑ ปี นับแต่ วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวังภายในระยะเวลา ๕ ปี
๑.๒ พระราชบั ญญั ติ แผนและขั้ นตอนการด าเนินการปฏิรู ปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ ก้ าหนดให้ มี
แผนการปฏิรูปประเทศเพื่อก้าหนดกลไก วิธีการ และขันตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
รวมทังผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๘ วรรค ๓ ก้ าหนดให้ มี คณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศแต่ ละด้ านเพื่ อ ท าหน้ าที่ จั ดท า
ร่ า งแผนการปฏิ รู ปประเทศ และปฏิ บั ติ หน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ ม อบหมาย
และมาตรา ๑๕ กาหนดให้กรรมการปฏิรูปมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละห้าปี โดยให้กรรมการปฏิรูป
ซึ่งพ้นจากต้า แหน่ง ตามวาระอยู่ใ นต้า แหน่ง เพื่อ ปฏิบัติห น้า ที่ต่อ ไปจนกว่า กรรมการปฏิรูป ซึ่ง ได้รับ
แต่งตังใหม่ เข้ารับหน้าที่ และกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตังอีกได้
๑.๓ ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป ด้ า นต่ า ง ๆ จ้ า นวน ๑๑ ด้ า น
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ และที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบแต่ ง ตั งเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยประกอบด้ ว ย คณะกรรมการปฏิ รู ป จ้ า นวน ๑๓ ด้ า น ได้ แ ก่
(๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน (๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๑๒) ด้านการศึกษา และ (๑๓) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับแต่งตังใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทังก้าหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตังกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเพิ่มเติม ทังนี คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ มีวาระ
การดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ อันครบกาหนดห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่
จะพ้นจากต้าแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย

๔.๓ - ๒
๑.๔ แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับ ๒ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ กลไก รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด้าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประเทศมีรากฐานที่มั่นคงและเหมาะสม
กับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ ชาติ โดยได้จัดท้าขึนให้มีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการก้าหนดวิธีการและขันตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกลไกในการด้าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี
แผนการปฏิรูปประเทศมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๑ และได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อันประกอบด้วย การปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ที่มุ่งเน้นและให้ความส้าคัญไปที่
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส้า คั ญ ( Big Rock) โดยมี
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็น เครื่อ งมือ ในการถ่า ยระดับ ขั นตอนและวิธีก ารไปสู่ก ารปฏิบัติ
โดยการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป ได้กาหนดระยะเวลาสิ้นสุด ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อ ให้
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังได้ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน ๕ ปีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
๒. ผลการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
จากการด้าเนินการปฏิรูปประเทศในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา นับตังแต่แผนการปฏิรูปประเทศประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บังคับใช้ครังแรก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ก่อให้เกิด
การบรรลุผลในการปฏิรู ปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ ในทุก ด้า น และส่ ง ผลต่อ การบรรลุเ ป้า หมายตาม
มาตรา ๒๕๗ ทั้ง ๓ เป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ ที่กาหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๓ – ๑)
โดยส้านักงานฯ ขอยกตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ บางส่วน ดังนี
เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ

ก. ด้านการเมือง
มีกลไกที่ก้าหนดความรับผิดชอบของพรรค
การเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่
มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และ
ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน

มีแอปพลิเคชัน Civic Education เพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั งในการเข้ า ถึ ง
ข้อมูล ผู้สมั ครรั บเลื อกตั ง ข้อ มูลพรรคการเมือ ง
ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตัง

ข. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซือจัดจ้าง
ภาครั ฐ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว เปิ ด เผย
ตรวจสอบได้ และมีก ลไกในการป้อ งกั น
การทุจริตทุกขันตอน

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๒๕๗
๑. ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มี ก ารพั ฒ นา
อย่ า งยั่ ง ยื น ต า ม ห ลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และมี ความ
สมดุ ลระหว่ างการพั ฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน
จิตใจ

เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบ e-GP ซึ่งปัจจุบันได้เชื่อมโยง ๒. สังคมมีความสงบสุข เป็น
ข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลจากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ธรรม และมี โ อกาสอั น
ข้ อ มู ล ทะเบี ย นรถจากกรมการขนส่ ง ทางบก
ทั ด เ ที ย ม กั น เ พื่ อ ขจั ด
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และ
ความเหลือ่ มล้า
ข้อมูลทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว
๓. ป ร ะ ช า ชนมี ค วา ม สุ ข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี

๔.๓ - ๓
เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ

ค. ด้านกฎหมาย
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
จัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๔
(ที่มา : https://web.parliament.go.th/
assets/portals/5/files/T_0007.pdf)
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก ร มี ก ารออกค าสั่ ง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง การรับคาร้องทุกข์หรือคา
กระบวนการยุติธรรมให้ มุ่งอานวยความ กล่า วโทษความผิ ดอาญานอกเขตอ านาจการ
ยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนโดยสะดวกและ สอบสวน ซึ่งจากสรุปสถิติฐานความผิดคดีอาญา
รวดเร็ว
ในปี ๒๕๖๔ มี จ้ า นวนคดี ที ่ร ับ ค้ า ร้อ งทุก ข์
จ้ า นวน ๖๓๗,๗๘๐ คดี โดยสามารถจั บกุ มได้
๖๐๒,๙๑๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๙๕)
จ. ด้านการศึกษา
อั ต ร า กา ร เข้ า เ รี ย นสุ ทธิ ร ะ ดั บ ก่ อ น อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึก ษา อายุ ๓-๕ ปี ไม่ร วมเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ไม่ร วมเด็ก ในศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก
ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของสั ง กั ด กรม ของสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในปี (อปท.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้า
การศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้าเรียน เรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕
สุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SME
นาความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ละเทคโนโลยี ที่ CONNEXT รวมถึงพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งานกว่า ๘๒๑,๗๕๐
ประเทศ
ครัง ท้าให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึนร้อยละ ๔๔.๗๖
ช. ด้านอื่น ๆ
ป รั บ ร ะ บ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ใ ห้ ดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาคนด้ า น
ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ สุ ข ภาพ พบว่ า ปี ๒๕๖๓ มี ค่ า อยู่ ที่ ๐.๖๐๗๘
บริ ห ารจั ด การและการเข้ า ถึ งบริ ก ารที่ มี เพิ่มขึนจากปี ๒๕๖๒ มีการยกระดับหลักประกัน
คุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทองให้ประชาชนได้
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกพืนที่

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๒๕๗
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๓ - ๑)
๓. ข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
ส้านักงานฯ ได้ป ระมวลผลการด้าเนิน งานตามแผนการปฏิรูป ประเทศ ที่จ ะสิ นสุด ระยะเวลาด้าเนิน การลง
ภายในวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๖๕ โดยการดาเนิน การปฏิรูปประเทศตามเป้า หมายของรัฐธรรมนูญฯ ได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ใ นห้วงเวลาตามที่กาหนดแล้ว ทังนี เพื่อให้การดาเนิน การที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปหลัง
การสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ส้านักงานฯ จึงได้จัดท้าข้อวิเคราะห์
เกี่ยวกับการด้าเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการระยะต่อไป ดังนี

๔.๓ - ๔
๓.๑ การด าเนิ น การประเด็ น ต่ อ เนื่ อ งผ่ า นกลไกของแผนระดั บ ๒ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การด้ า เนิ น การ
ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศได้ ถ่ า ยระดั บ เป้ า หมายของรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ตามมาตรา ๒๕๗ และ
การด าเนิ น การปฏิ รู ป ด้ า นต่ า ง ๆ ตามมาตรา ๒๕๘ มาก าหนดเป็ น เป้ า หมายอั น พึ ง ประสงค์
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง ๑๓ ด้าน โดยด้าเนินการผ่านเรื่องและประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ
ฉบั บ ปี ๒๕๖๑ รวมทังกิจ กรรม Big Bock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งในทุกด้า น
ของแผนการปฏิรู ปประเทศมี ค วามเชื่ อมโยงและสอดคล้อ งกั บเป้า หมายของแผนระดับ ๒ อื่ น ๆ
ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยส้านักงานฯ ได้จัดท้าความเชื่อมโยงของเป้าหมายของกิจกรรม
Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทฯ
และเป้ าหมายระดับ หมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนัน ในระยะต่อไปสามารถน า
ประเด็นปฏิรูปประเทศไปดาเนินการต่อเนื่องผ่านแผนระดับ ๒ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๓ - ๒)
๓.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๓.๒.๑ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทัง ๑๓ คณะ ที่ได้รับ
การแต่งตั งตามประกาศส้ า นักนายกรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีวาระการดารงตาแหน่งครบ ๕ ปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมาตรา ๑๕ วรรค ๒ ของพระราชบัญญัติแผนและขันตอน
การด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก้าหนดให้กรรมการฯ ซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ
อยู่ในต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการปฏิรูปซึ่งได้รับแต่งตังใหม่เข้ารับหน้าที่
๓.๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั นตอนการด้าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ บรรลุต ามวั ต ถุป ระสงค์แ ละ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทังในส่วนของ (๑) การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา ๑๑ โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (๒) การปรั บปรุ ง

๔.๓ - ๕
แผนการปฏิรู ปประเทศ ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่บ ทฯ ตามมาตรา ๑๓
โดยแผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ได้ ป ระกาศใช้ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๓) การดาเนินการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้มี
การดาเนินการแผนการปฏิรูปประเทศ ให้รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาต่อคณะรั ฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ หั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐหรือรัฐ สภา
ตามมาตรา ๒๖ และ มาตรา ๒๗ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อน
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถด้าเนินการ
ได้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก้ า หนดไว้ รวมทั ง (๔) การพิ จ ารณาสรุ ปผลการด าเนิ น การตาม
แผนการปฏิรูปประจาปี มาตรา ๒๕ โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลฯ ประจ้าปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว
ในห้วงปีที่ผ่านมา
๓.๒.๓ การปฏิบัติ หน้า ที่ ของคณะกรรมการฯ ที่เ หลืออยู่ หลั ง จากแผนการปฏิรู ปประเทศสิ นสุ ดลง
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศ ทั้ง ๑๓ คณะ ในส่วนของประธาน
กรรมการยั ง มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๕ ในที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ เพียงหน้าที่เดียว โดยรายงานสรุปผลการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจ้ า ปี ๒๕๖๕ จะเป็ น รายงานฯ ประจ าปี ข องแผนการปฏิ รู ป ประเทศฉบั บ สุ ด ท้ า ย
ที่ส้านักงานฯ จะด้าเนินการจัดท้าขึน เพื่อสรุปผลการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตังแต่
มี ก ารประกาศใช้ ซึ่ ง จะด้ า เนิ น การจั ด ท้ า ร่ า งรายงานฯ โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานรายงาน
ความก้าวหน้าภายในช่วง ๓๐ วันหลังไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๖ และจะด้าเนินการแล้ว เสร็จ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
๓.๓ การปรับปรุงกลไกการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง หลังจากสินสุดการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
มีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
๓.๓.๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก้าหนดให้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จ้าเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวน แก้ไข และยกเลิก
บทบัญญัติต่าง ๆ อาทิ การยกเลิกพระราชบัญญัติ แผนและขันตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับข้อก้าหนดของแผนระดับที่ ๒
๓.๓.๒ หน่ ว ยงานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ แม้ ว่ า การปฏิ รู ป ประเทศจะบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ตามเป้าหมายของรั ฐธรรมนูญฯ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐ ทังหน่ว ยงานรับผิดชอบหลั ก
และหน่ ว ยงานร่ ว มด้ า เนิ น การ ยั ง สามารถน้ า ประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
ไปด้ า เนิ น การผ่ า นกลไกของแผนระดั บที่ ๒ แผนระดั บที่ ๓ และการด้า เนิ น งานต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงาน
๓.๓.๓ หน่ วยงานและผู้ มี หน้ า ที่ ก ากั บ ติ ดตาม และตรวจสอบการด าเนิ น งานตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ ได้แก่
(๑) คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ ได้ ด้ า เนิ น ภารกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั นตอน
การด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสินแล้ว โดยยังคงเหลือเพียงภารกิจหน้าที่

๔.๓ - ๖
ของที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผล
การด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ้าปี ๒๕๖๕
(๒) สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติ และการสร้ า งความสามัค คี
ปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.) ส้ านักงานฯ และส้ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส้านักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกัน พิจารณาความจ้าเป็น และความเหมาะสมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ และอ้ านาจของส้ านักงาน ป.ย.ป. ตามข้ อ ๑๖ ของค้ าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในการยุติบทบาทการด้าเนินการของหน่วยงาน รวมทังมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตังหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนบทบาทและอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานฯ
โดยใช้ยุ ทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนระดับ ๒ อื่น เป็นกรอบในการด้าเนินการเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงกลไก กรรมการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
๓.๓.๔ การติ ดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรู ป
ประเทศ มีแนวทางในการด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) การรายงานผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) โดยหน่วยงานน้าเข้ารายงานผลความคื บหน้าการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ห้ ว งเวลาด้ า เนิ น โครงการ และเป็ น ไปตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(๒) การจัดทารายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา
๒๗๐ ของรั ฐธรรมนู ญฯ ครั งที่ ๑๘ (เดื อนตุล าคม – ธั นวาคม ๒๕๖๕) โดยส้ านั กงานฯ
จะด้าเนิ นการสรุ ปผลการด้าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศเป็นรอบรายงานสุ ดท้าย
และน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก่อนรายงานต่อรัฐสภาทราบตามขันตอนของกฎหมายต่อไป
(๓) การจั ดท ารายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามแผนการปฏิ รู ปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕
โดยส้ านั กงานฯ จะใช้ข้ อมู ลผลการด้า เนินการปฏิรู ปประเทศสิ นสุ ด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๕ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท้ารายงานฯ เพื่อน้าเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรู ปประเทศทุกคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หั ว หน้าหน่ วยงาน
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วัน
นั บแต่ วั น ที่ ได้ รั บ รายงานจากหน่ ว ยงาน ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
แผนและขันตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. แนวทางการดาเนินการภายหลังการสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ
๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด้าเนินการ ดังนี
๔.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ น้า ประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศไปด้า เนิ น การต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นกลไกของ
แผนระดับ ที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด้าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ

๔.๓ - ๗
๔.๑.๒ ให้ ทุ กหน่ ว ยงานเร่ ง ด้ าเนิ น การทบทวน ยกเลิ ก กฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ กลไก และ
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ประเทศ อาทิ ส้ า นั ก งานฯ พิ จ ารณายกเลิ ก
พระราชบัญญัติแผนและขันตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับแผนสามระดับ โดยตัดแผนการปฏิรูปประเทศออกจากกลไกของแผนสามระดับ
๔.๑.๓ ให้ส้านักงานฯ ร่วมกับส้านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ้าเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกั บ
อ้านาจหน้าที่ของส้ านั กงาน ป.ย.ป. เพื่อด้าเนินการตามข้อ ๑๖ ของค้าสั่ งหัว หน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในการยุติบทบาทการด้าเนินการของหน่วยงานตามที่บัญญัติไว้
รวมทังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตังหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด และน้าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในคราวต่อไป
๔.๒ แนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ ให้ด้าเนินการดังนี
๔.๒.๑ หน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่กากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้พิจารณา
ทบทวนบทบาทและอ้านาจหน้าที่ ตามความเหมาะสม โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ ที่ ๒
เป็นกรอบในการด้าเนินการ รวมไปถึงกลไกและกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสม
๔.๒.๒ การด าเนิ น การติ ด ตาม ประเมิน ผล และจั ดทารายงานที่เ กี่ย วข้อ งในการด าเนิ น การตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาด้าเนิ นการของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ทังในส่วนของการรายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศใน
ระบบ eMENSCR ให้หน่วยงานน้าเข้าผลการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับห้วงเวลาด้าเนินการและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การจัดทารายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ส้าหรับรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นรอบรายงานสุดท้าย และการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจาปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการด้าเนินการปฏิรูปประเทศสินสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เห็นชอบแนวทางการด้าเนินการภายหลังการสินสุดของแผนปฏิรูปประเทศ ตามข้อ ๔ ที่ส้านักงานฯ เสนอ
๕.๒ มอบหมายส้านักงานฯ น้าผลการพิจารณา ตามข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………….

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๑
สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรปู ประเทศตามเป้าหมาย
มาตรา ๒๕๗ และ มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

QR Code
สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ
ตามเป้าหมายมาตรา ๒๕๗ และ ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๒
ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ
กับเป้าหมายของแผนระดับที่ ๒

QR Code
ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ
กับเป้าหมายของแผนระดับที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๔ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๔.๔ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

: เรื่องเพื่อพิจารณา
: แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑. ความเป็นมา
๑.๑ สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒
กุมภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ มีม ติเห็ น ชอบ (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๓
ฉบับ ปรับปรุงตามผลการรับ ฟัง ความคิดเห็ นจากประชาชน ตามที่ส านักงานฯ นาเสนอ จากนั้น
สานักงานฯ ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.๒ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็ นชอบ (ร่าง) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ตามที่สานักงานฯ เสนอ และให้สานักงานฯ รับความเห็น
ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาดาเนินการ
๑.๓ สานักงานฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตามมติข องคณะรั ฐ มนตรี และได้ นาส่ ง (ร่าง) แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ที่ ป รับ ปรุงแก้ ไขแล้ ว
ไปยั ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา เมื่ อ วั น ที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภา
ผู้แทนราษฎร จากนั้ นจะกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนากราบขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป
๒. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
เพื่อกาหนดแนวทางการขับ เคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ มีความชัดเจน
สามารถนาไปสู่การแปลงแผนที่เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานฯ จึงได้นาเนื้อหาของ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ในส่ ว นที่ ๕ การขั บ เคลื่ อ นแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ มาขยายความ โดยเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติของกระบวนการหลักทั้งหมดในการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผล โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกต่าง ๆ
๒.๑.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี ตามความนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
เพื่อให้เป็นกลไกการดาเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนหมุดหมายต่าง ๆ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายกาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีจานวนทั้งสิ้น ๕ คณะ ดังนี้

๔.๔ - ๒
คณะที่ ๑ รั บ ผิ ด ชอบ ๓ หมุ ด หมาย ได้ แ ก่ หมุ ด หมายที่ ๑ ไทยเป็ น ประเทศชั้ น น า
ด้ านสิ น ค้ าเกษตรและเกษตรแปรรู ป มู ล ค่ าสู ง หมุ ดหมายที่ ๒ ไทยเป็ น จุ ดหมายของ
การท่ องเที่ ย วที่ เน้ น คุ ณ ภาพและความยั่ งยื น และหมุ ดหมายที่ ๔ ไทยเป็ น ศู น ย์ กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
คณะที่ ๒ รับผิดชอบ ๓ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค และหมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
คณะที่ ๓ รับ ผิดชอบ ๓ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิส าหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่
และเมืองอัจ ฉริ ยะที่น่ าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมุดหมายที่ ๙ ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
คณะที่ ๔ รับผิดชอบ ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่า และหมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะที่ ๕ รับผิดชอบ ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
คณะกรรมการขับ เคลื่อนแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๓ แต่ละคณะ มี อานาจหน้าที่กาหนด
นโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ บรรลุ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ า หมาย รวมถึ ง อ านวยการ สั่ ง การ ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวทางที่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการฯ แต่ละคณะจะมีรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการ
ประกอบด้วย หัวหน้ าส่ วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณ วุฒิ จาก
ภาคส่ วนต่าง ๆ และผู้ อานวยการส านั กงบประมาณ และมีรองเลขาธิการสภาพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ที่ ได้ รับ มอบหมาย เป็ น เลขานุ การและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ตามลาดับ โดยสานักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ

๔.๔ - ๓
๒.๑.๒ กลไกการดาเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกระบวนการในการเชื่อมโยงการดาเนินงานตามอานาจและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ
ของรัฐ ให้สามารถสนั บสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๓ ในฐานะแผนระดับที่ ๒ โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการ
ถ่ า ยระดั บ สู่ แ ผนระดั บ ที่ ๓ เพื่ อ ถ่ า ยระดั บ ของเป้ า หมายและก าหนดโครงการ/
การด าเนิ น งานที่ ส ามารถส่ งผลตอการบรรลุ เป้ า หมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓
และยุทธศาสตร์ชาติได้ ทั้งนี้ สานักงานฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงาน
การขับ เคลื่อนแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ จะหารือกับสานักงบประมาณ
เพื่อผนวกประเด็น การพัฒ นาภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๓ ที่ต้องมุ่งเน้นในแต่ละปี
เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานบูรณาการ
๒.๑.๓ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
๑) การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทาแผนพัฒ นาในระดับพื้นที่ ได้แก่
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒ นาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒ นา
อาเภอ แผนพัฒ นาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่
๒) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในระดับตาบล โดยการ
สร้างเครือข่ายระดับตาบลเพื่อเชื่อมโยงการทางานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไก
ของภาคส่ ว นต่ าง ๆ ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ กลไกการปกครองท้ อ งที่ กลไกการบริ ห าร
ราชการส่ วนท้องถิ่น กลไกองค์กรภาคประชาชน และกลไกองค์กรในตาบลอื่น ๆ
ตามหลักการประสานกาลังของ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” เพื่อนาประเด็นของ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ที่ส อดคล้ องกับ ศักยภาพ ความต้องการ และวิสั ยทั ศน์
ของตาบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่
๒.๑.๔ กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
๑) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
ภาคประชาสังคม และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน
น าประเด็ น การพั ฒ นาส าคั ญ ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ไปพิ จ ารณาประกอบ
แนวคิดการดาเนินกิจการและแผนลงทุนทางธุรกิจ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
และสถาบั น วิ จั ย น าการศึ ก ษาวิ จั ย มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เปิ ดช่องทางและสนับสนุนให้ ภ าคประชาสังคมมีโอกาสร่วมแสดงความเห็ น และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ
๒) การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป โดยสร้างความรู้สึ กของการมีส่วนร่วม
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ ๑๓ ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความเห็ น ของประชาชน และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า ในการ
ขับเคลื่อนแผนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

๔.๔ - ๔
๒.๒ แนวทางการติดตามประเมินผล
๒.๒.๑ การติดตามประเมินผลโดยกลไกของภาครัฐ
๑) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลตามแนวทางการด าเนิ น งานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการดาเนินงานของหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ต รวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และสานักงบประมาณ โดยใช้ระบบ
eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการดาเนินการ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
และการรายงานผลจากหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ทางานร่วมกันอย่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
๒) การติดตามประเมินผลโดย สานักงานฯ ในฐานะที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง
เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น และเป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักงานฯ
จะด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓
ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงลึก
เพื่อ ให้ ได้ ข้อมูล ที่ เป็น ประโยชน์ต่อคณะกรรมการขับเคลื่ อนฯ ในการกากับดูแ ล
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ ส ามารถส่ งผลต่ อ การบ รรลุ เป้ า หมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ
และ (๒) การติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๓ ในภาพรวม เพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของ
การบรรลุ เ ป้ า หมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ รวมถึ ง ความส าเร็ จ ของ
การดาเนินงานแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒.๒. การติดตามประเมินผลจากภาคีภายนอก
ประกอบด้วย การติ ด ตามประเมิน ผลโดยองค์กรกลางที่ได้รับการคัดเลื อกว่ามีความ
เชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้เสียกับการดาเนินงาน เพื่อให้
ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ การติดตามประเมินผล
โดยภาคีการพัฒนา อาทิ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ และการติ ด ตามประเมิ น ผลโดยสาธารณชน โดยเปิ ด ให้
ประชาชนทั่ ว ไปสามารถแจ้งข้อมู ล การติด ตามตรวจสอบ และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
การดาเนินงานต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้อย่างเปิดเผย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามวาระ ๔.๔)

๔.๔ - ๕
๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
เพื่อให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ คณะ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สานักงานฯ เห็นควรกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ แต่ละคณะ ดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คณะที่ ๑ (หมุดหมายที่ ๑ ๒ และ ๔)
๓.๑.๑

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

๓.๑.๒

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

๓.๑.๓

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

๓.๑.๔

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

๓.๑.๕

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

๓.๑.๖

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

๓.๑.๗

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

๓.๑.๘

ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

๓.๑.๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน
- ๓.๑.๑๓

กรรมการ

๓.๑.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับ
มอบหมาย

กรรมการ
และเลขานุการ

๓.๑.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
กรรมการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยและเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คณะที่ ๒ (หมุดหมายที่ ๓ ๕ และ ๖)
๓.๒.๑

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

๓.๒.๒

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

๓.๒.๓

ปลัดกระทรวงคมนาคม

กรรมการ

๓.๒.๔

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรรมการ

๓.๒.๕

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

๓.๒.๖

ปลัดกระทรวงพลังงาน

กรรมการ

๓.๒.๗

เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

๓.๒.๘

ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

๓.๒.๙

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน

กรรมการ

- ๓.๒.๑๓

๔.๔ - ๖
๓.๒.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ

๓.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คณะที่ ๓ (หมุดหมายที่ ๗ ๘ และ ๙)
๓.๓.๑

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

๓.๓.๒

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

๓.๓.๓

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการ

๓.๓.๔

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

๓.๓.๕

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

๓.๓.๖

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรรมการ

๓.๓.๗

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กรรมการ

๓.๓.๘

ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

๓.๓.๙

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน

กรรมการ

-๓.๓.๑๓
๓.๓.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
และเลขานุการ

๓.๓.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ

๓.๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คณะที่ ๔ (หมุดหมายที่ ๑๐ และ ๑๑)
๓.๔.๑

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

๓.๔.๒

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

๓.๔.๓

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

๓.๔.๔

ปลัดกระทรวงพลังงาน

กรรมการ

๓.๔.๕

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

๓.๔.๖

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

๓.๔.๗

เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

กรรมการ

๓.๔.๘

ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

๔.๔ - ๗
๓.๔.๙

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน

กรรมการ

- ๓.๔.๑๓
๓.๔.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
และเลขานุการ

๓.๔.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ

๓.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คณะที่ ๕ (หมุดหมายที่ ๑๒ และ ๑๓)
๓.๕.๑

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

๓.๕.๒

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

๓.๕.๓

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

๓.๕.๔

ปลัดกระทรวงแรงงาน

กรรมการ

๓.๕.๕

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการ

๓.๕.๖

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ

๓.๕.๗

เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรรมการ

๓.๕.๘

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรรมการ

๓.๕.๙

ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

๓.๕.๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน

กรรมการ

-๓.๕.๑๔
๓.๕.๑๕ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
และเลขานุการ

๓.๕.๑๖ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ ตามข้อ ๒
๔.๒ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓
จ านวน ๕ คณะ ตามองค์ ป ระกอบในข้ อ ๓ และมอบหมายให้ ส านั ก งานฯ จั ด ท าเป็ น ค าสั่ ง
สานักนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และนาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม
ในคาสั่งต่อไป

๔.๔ - ๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................…………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

QR Code
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๕ การแต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
๔.๕.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๕.๑ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔
: เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ : การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติ รวมถึงกำรติดตำม กำกับ ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำนของรัฐ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมที่ก ฎหมำยกำหนด โดยที่ค ณะกรรมกำรยุท ธศำสตร์ช ำติ ประกอบด้ว ย นำยกรัฐ มนตรี
เป็น ประธำนกรรมกำร ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิส ภำ รองนำยกรัฐ มนตรีห รือ
รั ฐ มนตรี ที่ น ำยกรั ฐ มนตรี ม อบหมำย เป็ น รองประธำนกรรมกำร ปลั ด กระทรวงกลำโหม
ผู้ บั ญ ชำกำรทหำรสู งสุ ด ผู้ บั ญชำกำรทหำรบก ผู้ บั ญชำกำรทหำรเรื อ ผู้ บั ญชำกำรทหำรอำกำศ
ผู้บั ญชำกำรตำรวจแห่ งชำติ เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่ งชำติ ประธำนกรรมกำรพั ฒ นำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และประธำนสมำคมธนำคำรไทย เป็ น กรรมกำรโดยต ำแหน่ ง รวมทั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์ในด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนกำรศึกษำ
ด้ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ำ นทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ำนสำธำรณสุ ข
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ จำนวน
ไม่เกินสิ บเจ็ ดคน ในกำรจั ดท ำยุท ธศำสตร์ ช ำติ โดยให้ คำนึ งถึง ควำมหลำกหลำยของภำคส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง และควำมหลำกหลำยของช่วงอำยุด้วย ตำมนัยของมาตรา ๑๒ (๖) และกรรมกำร
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จะมีว ำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละห้ ำปี โดยที่ กรรมกำรผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งพ้ นจำก
ตำแหน่ งตำมวำระนั้ น จะอยู่ ในต ำแหน่ งเพื่อ ปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ต่อ ไปจนกว่ำ กรรมกำรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ และอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกได้ ตามนัยของมาตรา ๑๓
๑.๒ นำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมในประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่ง เป็น ไปตำมพระรำชบั ญ ญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ช ำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ ท่ำน โดยให้ดารงตาแหน่งถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
(รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบวำระ ๔.๕.๑ – ๑) ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
แต่งตั้งนายทศพร ศิริสัมพัน ธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยมีวำระ
กำรดำรงตำแหน่ง ห้ำ ปี ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ ธัน วำคม ๒๕๖๐ ซึ่ง จะดารงตาแหน่ง ถึง วัน ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบวำระ ๔.๕.๑ – ๒) ส่งผลให้มีกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติที่ได้รับกำรแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น ๑๓ ท่ำน

๔.๕.๑ - ๒
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑

ที่ผ่ ำนมำได้มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุลาออกและอายุค รบ ๗๕ ปี
ตามที่กฎหมายกาหนด รวม ๗ ท่าน จากจานวน ๑๓ ท่าน โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตาแหน่งด้วยการลาออก จานวน ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง
(๒) นำยพลเดช ปิ่ น ประที ป (๓) นำยสมคิ ด จำตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ (๔) นำยสุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์
และ (๕) นำยอุตตม สำวนำยน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอายุเกิน
๗๕ ปี จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ (๑) นำยเทียนฉำย กีระนันทน์ ซึ่งอำยุครบ ๗๕ ปี เมื่อวันที่ ๓๐
กันยำยน ๒๕๖๓ และ (๒) นำยศุภชัย พำนิชภักดิ์ ซึ่งอำยุครบ ๗๕ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔

๒.๒

ปัจ จุ บั น มี ก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิที่ ยั ง คงดารงต าแหน่ ง จานวน ๖ ท่า น โดยเป็น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ดารงตาแหน่งได้ครบวาระห้าปี ตำมที่กฎหมำยกำหนด ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
จานวน ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) นายกานต์ ตระกูลฮุน (๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช (๓) นายบัณฑูร ล่าซา
(๔) นายวิษณุ เครืองาม และ (๕) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา สำหรับนายทศพร ศิริสัมพันธ์
จะครบวำระกำรดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ พิจ ารณาคุณสมบัติด้านอายุของกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิที่จะครบวาระ
การดารงตาแหน่งครบ ๕ ปี ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่สำมำรถจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้ต่อไปอีกวำระหนึ่ง สรุปรำยละเอียด
ดังนี้

ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-นามสกุล

นำยกำนต์ ตระกูลฮุน
นำยชำติศิริ โสภณพนิช
นำยบัณฑูร ล่ำซำ
นำยวิษณุ เครืองำม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ

วัน/เดือน/ปีเกิด

๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๙๘
๑๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๙๔
๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๙๒

อายุ ณ วันที่
๒๘ ส.ค. ๖๕
๖๗ ปี
๖๓ ปี
๖๙ ปี
๗๑ ปี
๗๒ ปี

สามารถดารงตาแหน่งครบห้าปี
และวันที่สามารถจะดารง
ตาแหน่ง ตามที่กฎหมายกาหนด
√
√
√
วันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๙
วันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๗

๓. การดาเนินการ
เมื่ อวั น ที่ ๑๑ สิ ง หำคม ๒๕๖๕ นำยกรั ฐ มนตรี ใ นฐำนะประธำนกรรมกำรยุท ธศำสตร์ ช ำติ เห็ นชอบ
กำรแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ ดิ ม และสรรหาบุค คลอื่ น เพิ่ม เติม โดยมี กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ที่สามารถด ารงต าแหน่ง ในวาระต่ อไปได้ ค รบห้า ปี ตำมที่ก ฎหมำยก ำหนด จานวน ๓ ท่ า น ได้แ ก่
นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายบัณฑูร ล่าซา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมี
อายุครบเจ็ดสิบห้าปีก่อนครบวาระในห้วงห้าปี จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม ที่จะดำรง
ตำแหน่งถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่จะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๗

๔.๕.๑ - ๓
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้ง (๑) นำยวิษณุ เครืองำม (๒) พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ (๓) นำยกำนต์ ตระกูลฮุน
(๔) นำยชำติศิริ โสภณพนิช และ (๕) นำยบัณฑูร ล่ำซำ ให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติอีกวาระหนึ่ง และให้มีการสรรหาบุคคลอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และนำเสนอตำมกระบวนกำร ทั้งนี้ มอบหมำย
สำนักงำนฯ นำผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................………
……………………………………………………………………………………………………………………………......................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...................………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๑ - ๑
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและมาตรา ๒๗๕
บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทํา การกําหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมี
และเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง ขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นแล้ว
โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
และให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นโดยอาจแบ่งออกเป็นคณะต่าง ๆ
เพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ต่อไป นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๖) และมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงมีมติให้แต่งตั้ง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
นอกเหนือจากกรรมการ โดยตําแหน่งที่มีอยู่แล้ว ดังนี้
๑. ให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ
๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) นายกานต์ ตระกูลฮุน
(๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช
(๓) นายเทียนฉาย กีระนันทน์
(๔) นายบัณฑูร ล่ําซํา
(๕) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(๖) นายพลเดช ปิ่นประทีป
(๗) นายวิษณุ เครืองาม
(๘) นายศุภชัย พานิชภักดิ์
(๙) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(๑๐) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
(๑๑) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
(๑๒) นายอุตตม สาวนายน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมต่อไป
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๑ - ๒
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด ทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
และมาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทา การกาหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ
บรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้ น แล้ ว โดยก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๓ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๕ การแต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
๔.๕.๒ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

๔.๕.๒ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔
: เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ : คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๑. ข้อเท็จจริง
๑ .๑

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติไว้ ดังนี้
๑.๑.๑ มาตรา ๑๐ เมื่อมีกำรประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แต่ ละด้า นจั ด ทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุ เป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ช ำติ
ประกอบกับวรรค ๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติเห็นว่ำมีความจาเป็นต้อง
ปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความ
จ าเป็ นของประเทศ ให้ คณะกรรมกำรจั ดท ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ ขอควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรีก่อน
๑.๑.๒ มาตรา ๑๖ ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรยุ ทธศำสตร์ ช ำติ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะละไม่เกิน ๑๕ คน เพื่อพิจำรณำจัดทา
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติกำหนด และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยหรือตำมที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติมอบหมำย
๑.๑.๓ มาตรา ๑๙ กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกตำแหน่งของคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
และคณะอนุกรรมกำรให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกาหนด
๑.๑.๔ มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ค วำมปรำกฏต่ อ คณะกรรมกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ
การดาเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ
ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ จ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และหำกกรณีไม่ดำเนินกำรให้รำยงำนต่อณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติทรำบเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสั่งกำรต่อไป

๑ .๒

ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติว่า ด้วยการปฏิบัติหน้า ที่แ ละการพ้น จากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมที่ประชุม
คณะกรรมกำรยุท ธศำสตร์ช ำติ เมื่อ วัน ที่ ๒๖ กัน ยำยน ๒๕๖๐ ได้มีม ติเ ห็น ชอบระเบีย บ
ดังกล่ำวตำมมำตรำ ๑๙ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๐ มีสำระสำคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ ข้อ ๕ ได้กำหนดให้ค ณะกรรมกำรจัด ทำยุท ธศำสตร์ช ำติ มีห น้า ที่ใ นการจัด ทา
ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ใ นแต่ ล ะด้ า น ตำมที่ค ณะกรรมกำรกำหนด รวมทั้ ง กำรจัด ท ำ
แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ตลอดจนกำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ น กำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำนของรัฐ
๑.๒.๒ ข้อ ๗ ได้กำหนดให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน มี วาระการดารง
ตาแหน่งคราวละไม่เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งพ้นจำก

๔.๕.๒ - ๒
ตำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหม่เข้ำรับหน้ำที่
๑.๒.๓ ข้อ ๘ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ โดยต้องมีสัญชาติไทย
และมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์
๑.๓

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ ไ ด้ดาเนิน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนต่ำง ๆ จานวน ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒ เมื่อวัน ที่ ๑๘
กั น ยายน ๒๕๖๓ โดยได้ ก ำหนดหน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจให้ ด ำเนิ น กำรเป็ น ไปตำมที่ ก ำหนด
ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งครบกาหนด ๕ ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

๒. ข้อวิเคราะห์
๒.๑

ความจาเป็นในการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๑ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย คณะกรรมกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ทั้ ง ๖ คณะ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้น
จำกตำแหน่งของคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ และคณะอนุกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งในส่วนของการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน โดยยุทธศำสตร์ชำติได้ประกำศ
บังคับใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ และการจัดทาแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ทั้ง ๒๓ ประเด็นได้ประกำศบังคับใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการท าหน้ า ที่ ติ ด ตามการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานรั ฐ ให้ มี
ความสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ ของคณะกรรมการจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตำมมำตรำ ๒๖ ของพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้ น ปั จ จุ บั น มี ก ลไกในการท าหน้ า ที่ ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การดาเนิน การของหน่วยงานรัฐกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ตำมมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๔ ได้ เ ห็ น ชอบแนวทำงในกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกลไกของ
ผู้ ต รวจรำชกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร (ค.ต.ป. )
คณะกรรมกำรระดับชำติ และภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๒ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติชุดปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ ง ในวั น ที่ ๒๖ กั น ยำยน ๒๕๖๕ ได้ ด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่
ครบถ้วนแล้ว โดยมีความจาเป็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ชุดใหม่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ
เพื่อให้ส อดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงหรือควำมจำเป็นของประเทศ ตำมมำตรำ ๑๖
หรือกรณีพบว่ามีการดาเนินการของหน่วยงานรัฐใดที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทฯ ตำมมำตรำ ๒๖ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสามารถพิจารณา

๔.๕.๒ - ๓
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะได้ ในโอกำส
ต่อไปตำมควำมเหมำะสม
๒.๒

การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีควำมเหมำะสมในทำงปฏิบัติในชั้นนี้ จึงเห็นควรให้ยกเลิก
ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการจั ด ทายุท ธศาสตร์ ช าติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่ องจำกเป็ น
กฎระเบียบที่มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่และวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติโดยตรงและให้ดำเนินกำรจัดทำระเบียบฯ ฉบับใหม่ที่มีควำมเหมำะสมกับบริบท
กำรพัฒนำประเทศในห้วงระยะต่อไป กรณีที่มีควำมจำเป็นในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติชุดใหม่ขึ้น เพื่อดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๒๖ ในห้วงเวลำถัดไป

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

ขอควำมเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และ
การพ้ น จากต าแหน่ ง ของคณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ และคณะอนุ ก รรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจำกจำกคณะกรรมกำรจัดทำฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อ ๕ ของระเบียบฯ ในกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมกำรจัดทำฯ
จะสิ้นสุดกำรดำรงตำแหน่งตำมวำระในวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในส่วนของหน้ำที่ในกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ให้ดำเนินกำรผ่ำนกลไก
กำรติดตำมฯ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

๓.๒

ขอควำมเห็นชอบให้สานักงานฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้า ที่ และด าเนิน กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ขึ้น คณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือ
ความจ าเป็ น ในกรณี ที่ มี ควำมจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรทบทวนแผนแม่บ ทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ช ำติ
ตำมนัยของมำตรำ ๑๐ วรรค ๔ หรือจำเป็นต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๖ ของพระรำชบัญญัติ
กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………

•

•

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๒
ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
(ฉบับที่ ๒) วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒)
บัญญัติให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกําหนด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยมติของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ และใช้ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ขอบเขต
สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยอื่น ๆ
ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ประธานกรรมการ
(๒) นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการ
(๓) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
กรรมการ
(๔) พลเอก นาวิน ดําริกาญจน์
กรรมการ
(๕) พลเอก ทวีป เนตรนิยม
กรรมการ
(๖) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร
กรรมการ
(๗) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
กรรมการ
(๘) นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
(๙) นายสุวิทย์ สิมะสกุล
กรรมการ
(๑๐) รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น
กรรมการ
(๑๑) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๒. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ขอบเขต
การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จ
การอํานวยความสะดวกในทางธุรกิจ
(๑) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
(๒) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
กรรมการ
(๓) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
กรรมการ
(๕) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
กรรมการ
(๖) นายธฤต จรุงวัฒน์
กรรมการ
(๗) นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการ
(๘) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
(๙) นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
(๑๐) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม
กรรมการ
กรรมการ
(๑๑) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
(๑๒) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขต
คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต
การกีฬา นันทนาการ ทรัพยากรมนุษย์
(๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
(๒) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
กรรมการ
(๓) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ
(๔) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา
กรรมการ
(๖) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
(๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
(๘) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
กรรมการ
(๙) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ
(๑๐) นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ
(๑๑) นายสุธี อัสววิมล
กรรมการ
(๑๒) ศาสตราจารย์อุดม คชินทร
กรรมการ
(๑๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
กรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๔. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ขอบเขต
ผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน
เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานกรรมการ
(๒) ศาตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมการ
(๓) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
(๔) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
กรรมการ
(๕) นายพลากร วงค์กองแก้ว
กรรมการ
(๖) นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ
กรรมการ
(๘) นางวีรวรรณ มอสบี้
กรรมการ
(๙) นายศิริชัย ไม้งาม
กรรมการ
(๑๐) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
(๑๑) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
กรรมการ
(๑๒) นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต
ทรั พ ยากรน้ํ า พลั ง งาน โลกร้ อ น การปลู ก ป่ า ขยะมู ล ฝอย การกั ด เซาะชายฝั่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง
(๑) ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการ
(๓) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ
กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
กรรมการ
(๖) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
(๗) นายสุวัช สิงหพันธุ์
กรรมการ
(๘) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
(๙) นางสาวลดาวัลย์ คําภา
กรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๖. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ขอบเขต
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ อัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์)
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๑) นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการ
(๒) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
กรรมการ
(๓) ศาสตราจารย์ทศพร ศิรสิ ัมพันธ์
กรรมการ
(๔) ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ
กรรมการ
(๕) นางวรารัตน์ อติแพทย์
กรรมการ
(๖) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
กรรมการ
(๘) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
(๙) นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ
(๑๐) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการ
(๑๑) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
กรรมการ
(๑๒) พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
กรรมการ
(๑๓) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อาจมีมติ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้
ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้นและที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป มีหน้าที่
และอํานาจดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้จัดให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ความต้องการและความจําเป็น
ในการพั ฒ นาประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปี โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติก ารจัด ท ายุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ บั ญ ญัติให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า ง ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก าหนด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยมติของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ขอบเขต
สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยอื่น ๆ
ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
ประธานกรรมการ
(๒) นายปณิธาน วัฒนายากร
กรรมการ
(๓) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
กรรมการ
(๔) นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
(๕) นายสุวิทย์ สิมะสกุล
กรรมการ
(๖) นางอักษรศรี พานิชสาส์น
กรรมการ
(๗) นายบรรสาน บุนนาค
กรรมการ
(๘) นางบุษยา มาทแล็ง
กรรมการ
(๙) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
กรรมการ
(๑๐) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
กรรมการ
(๑๑) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
กรรมการ
(๑๒) นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
กรรมการ
(๑๓) พลตารวจโท สราวุฒิ การพานิช
กรรมการ
(๑๔) นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
กรรมการ
(๑๕) นายวิโรจน์ นรารักษ์
กรรมการและเลขานุการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ขอบเขต
การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การอานวยความสะดวกในทางธุรกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการณ์
(๑) นางอรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการ
(๒) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
กรรมการ
(๓) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
กรรมการ
(๔) นายธฤต จรุงวัฒน์
กรรมการ
(๕) นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการ
(๖) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
(๗) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม
กรรมการ
(๘) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการ
(๙) นายศักดา ธนิตกุล
กรรมการ
(๑๐) พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท
กรรมการ
(๑๑) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
(๑๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
(๑๓) นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขต
คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต
การกีฬา แรงงาน นันทนาการ ทรัพยากรมนุษย์
(๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
(๒) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
กรรมการ
(๓) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ
(๔) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการ
(๕) นายวรเวศม์ สุวรรณระดา
กรรมการ
(๖) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
(๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
(๘) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
กรรมการ
(๙) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ
(๑๐) นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๑๑) นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
กรรมการ
(๑๒) นางชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการ
(๑๓) นายเฉลิมพล ปุณโณฑก
กรรมการ
(๑๔) นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ขอบเขต
ความเป็น ธรรมในสังคม การกระจายรายได้ ความยากจน ผู้สูงวัย คนด้อยโอกาส
บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานกรรมการ
(๒) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
กรรมการ
(๓) นายพลากร วงค์กองแก้ว
กรรมการ
(๔) นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
(๕) นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ
กรรมการ
(๖) นายศิริชัย ไม้งาม
กรรมการ
(๗) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
กรรมการ
(๘) นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการ
(๙) นายธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการ
(๑๐) นางธนวดี ท่าจีน
กรรมการ
(๑๑) นางวณี ปิ่นประทีป
กรรมการ
(๑๒) นายเอนก มีมงคล
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต
ทรัพยากรน้า พลังงาน ภาวะโลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๑) นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานกรรมการ
(๒) นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการ
(๓) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ
กรรมการ
(๔) นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ
(๕) นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
กรรมการ
(๖) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
(๗) นายสุวัช สิงหพันธุ์
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๘) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
(๙) นางสาวลดาวัลย์ คาภา
กรรมการ
(๑๐) พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข
กรรมการ
(๑๑) นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ขอบเขต
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ
ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาประเทศ การพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม (ต ารวจ อั ย การ ศาล
ทนายความ ราชทัณฑ์) บทบาทภาครัฐในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการ
(๒) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
กรรมการ
(๓) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
(๔) นายภักดี โพธิศิริ
กรรมการ
(๕) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
กรรมการ
(๖) นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการ
(๗) นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
(๘) นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ
(๙) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
กรรมการ
(๑๐) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
กรรมการ
(๑๑) นายศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ
(๑๒) นางเมธินี เทพมณี
กรรมการ
(๑๓) นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
กรรมการ
(๑๔) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ
(๑๕) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจานวนที่จะพึงมีตามที่กาหนดในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมีมติ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ หรือย้ายรายชื่อกรรมการไปอยู่ในด้านอื่นซึ่งมีความเหมาะสม
และจาเป็น รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้นและที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป มีหน้าที่
และอานาจดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิ บัติหน้าที่ตามที่
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คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย โดยให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่
๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๕ โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนค่ า ใช้ จ่ า ย และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

