
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ท าเนยีบรัฐบาล 
และผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom) 

 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  



ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมตึกภักดบีดินทร ์ท าเนียบรัฐบาล  

และผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ทางโปรแกรม (Zoom) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕        

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ :     เรื่องเพื่อพิจารณา 

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

๔.๒ โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๔.๓ การด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

๔.๔ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

๔.๕.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

  ๔.๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร ์ท าเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง
โปรแกรม (ZOOM) 

๒. ผลการด าเนินการ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และได้ 
แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้ตอบกลับ 
มายังส านักงานฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๒ 
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 
 



(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

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

ทางโปรแกรม (Zoom) 

กรรมการผู้มาประชุม 

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

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

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๗. นางสมทรง สัจจาภิมุข     กรรมการ 

ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๘. นายกอบศักดิ์  ดวงดี      กรรมการ 

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

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๑. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๒. นายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑๓. พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์       กรรมการ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑๔. พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก 

๑๕. พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ 



๒ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑๖. พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๑๗. พลต ารวจเอก ปิยะ อุทาโย     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

๑๘. นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์    กรรมการ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

๑๙. นายสนั่น อังอุบลกุล      กรรมการ 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

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

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. นายชวน  หลีกภัย      รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      รองประธานกรรมการคนที่สาม 
รองนายกรัฐมนตรี 

๓. นายบัณฑูร  ล่ าซ า      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

       สิ่งแวดล้อม 
๕. นายเสรี วงษ์มณฑา   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี  

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

      และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๙. นายอนุชา บรูพชัยศร ี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

     ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

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



๓ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑๒. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล    รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

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

ส านักงบประมาณ 
๑๕. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

     แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง  
๑๖. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน ปยยยปย 

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

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

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

รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ 

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

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

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



๔ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

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

๒. มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 

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

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

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

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



๕ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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



๖ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

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

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

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

 



๗ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

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

 

 

 

 

 



๘ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

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

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

๑.๑.๑ แนวทางที่ ๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ 
และทุกพื้นที่ในประเทศ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  

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

 



๙ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

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

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



๑๐ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

 



๑๑ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

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

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



๑๒ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

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

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



๑๓ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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



๑๔

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

สารสนเทศและการก้าวสู่ภาครัฐดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการของภาครัฐมีความยืดหยุ่น 
เชื่อมโยงข้อมูลและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของการปรับแผนแม่บทภายใต้

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

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

๒๕๖๕



๑๕ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอหลักการ แนวทาง และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

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

๒.๑.๑ ตัวชี้วัด ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดของเป้าหมายทั้งในระดับประเด็นและระดับแผน
แม่บทย่อย โดย 

๑) กรณีใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) โดยแบ่งการด าเนินการตามกรณีย่อยของ
การใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงได้ ดังนี้   

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

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

(๓) กรณีไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่อง พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียง
เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการประเมินผลควบคู่กับตัวชี้วัดหลัก 

๒) กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดอาจไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดไว้ พิจารณาตัวชี้วัดใหม่ ที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างเห็นผลและ
เป็นรูปธรรม 

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

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

ทั้งนี้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดใหม่ จะต้องก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละห้วงการพัฒนาด้วย 

 



๑๖ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๑.๒ ค่าเป้าหมาย ด าเนินการพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย 

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

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

๓) กรณีค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละห้วง ๕ ปีของการพัฒนา อาจไม่มีความชัดเจน 
พิจารณาปรับค าหรือก าหนดค านิยามของค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

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

๒.๒ การด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

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

 



๑๗ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบหลักการ แนวทาง และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ 
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ  

๔.๒ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาตาม ข้อ ๔.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
สั่งการต่อไป 

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

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

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

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

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

 



๑๘ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

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

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

 



๑๙ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

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

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

 



๒๐ 

( 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๓. มติที่ประชุม  

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

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

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

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

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายดนุชา  พิชยนันท์) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ

ขจั ดความยากจนและพั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 



๓.๑ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  : ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

 
๑. ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป ตามที่ส านักงานฯ ในฐานะเลขานุการร่วม
ของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) เสนอ ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  ตามที่ คจพ. 
มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเป้าหมาย 
การด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือ
หลักในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และหลักการ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าสามารถด าเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
สรุปสาระส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนฯ ใน ๔ แนวทางตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบได้ ดังนี้ 

๑.๑ เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ 
เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินการให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ประกอบด้วยการด าเนินการ ดังนี้  

๑.๑.๑ หน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลประชากร สถิติ สถานการณ์ที่มี
การเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ปรับปรุงชุดข้อมูลให้ครอบคลุมและ 
เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดส่งให้ส านักงานฯ น ามาประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP เพ่ือใช้
ในการประมวลผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ในระดับพ้ืนที่ และการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและทุกมิติการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบในการน าส่ง
ข้อมูลต้องเร่งปรับปรุงและด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

๑.๑.๒ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ด าเนินการเติมเต็มข้อมูลในระดับพื้นที่ในระบบ
แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานในแนวทางอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๑.๑.๓ ส านักงานฯ พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเพื่อการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคลตามหลักการของดัชนีการพัฒนาคน
หลากหลายมิติ (MPI) ให้ครอบคลุมบริบทการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัย
ตลอดเวลาตามการบันทึกข้อมูลในพ้ืนที่  เ พ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและ 
การด าเนินการของ ศจพ. ในทุกระดับและทุกแนวทาง โดยให้ ศจพ.จ. ด าเนินการให้มีการ
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จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

๑.๑.๔ ศจพ.จ. พัฒนาข้อมูลทางกายภาพ และศักยภาพในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของระบบ 
TPMAP 

๑.๒ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบหากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน 
(Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน หรือ เมนูแก้จน ที่จ าแนกตาม ๕ มิติของความขัดสน ได้แก่ (๑) ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ (๒) การศึกษาและทักษะที่จ าเป็น (๓) สถานะทางสุขภาพ (๔) คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ และ (๕) การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม และ  
๓ ขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
ให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤติสามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ ได้ตามภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยการด าเนินการ ดังนี้  

๑.๒.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น เพ่ือให้
เกิดเอกภาพ ความยั่งยืน และสามารถสื่อสารการด าเนินการต่าง ๆ ผ่านระบบร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ศจพ.จ. ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการของ ศจพ. ทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศจพ. 
ทุกระดับ  

๑.๒.๒ ส านักงานฯ พัฒนาเมนูแก้จนให้ครอบคลุมตามภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใช้เป็น 
แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน และพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  

๑.๒.๓ หน่วยงานเจ้าภาพหลักของแต่ละมิติความขัดสนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ด าเนินการร่วมกับ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการท างานตามเมนูแก้จนร่วมกัน โดยเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบ TPMAP จ านวน ๑ ,๐๒๕ ,๗๘๒ คน เป็นกลุ่มแรก และสามารถเพ่ิมเติม
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ตกหล่นจากระบบ ทั้งนี้ จะต้องเป็นการ
ด าเนินการแบบพุ่งเป้าที่ใช้ระบบ TPMAP และประยุกต์ใช้เมนูแก้จนประกอบการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ (ต่ ากว่าขั้นอยู่รอด) 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความขัดสนโดยเร็ว  

๑.๒.๔ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ บันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ และการด าเนินการต่าง ๆ 
ของกลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion 
Error) เพ่ิมเติมเข้ามาในระบบให้สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

๑.๓ ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
งานวิจัยต่าง ๆ ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
เมนูแก้จน คู่มือการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
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รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่อยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน
มากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประกอบด้วยการด าเนินการ ดังนี้  

๑.๓.๑ ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
ร่วมพัฒนาแผนจังหวัด ในการก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
รายปี ซึ่งต้องเป็นการถ่ายระดับจากแผนระดับที่ ๒ สู่การจัดท าแผนระดับที่ ๓ ในระดับพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องด าเนินการจัดท าแผนฯ ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ 

๑.๓.๒ หน่วยงานในระดับพื้นที่พัฒนาและจัดท าโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า โดยต้องด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP ระบบ eMENSCR คู่มือการจัดท าโครงการฯ ร่วมกับข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้เมนูแก้จนที่สอดคล้องกับความต้องการ
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม 
ความพร้อมของพ้ืนที่  ทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดและน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  

๑.๓.๓ ส านักงานฯ ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพื้นที่ เร่งด าเนินการพัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่อง 
(ศจพ. Model) ได้แก่ ต้นแบบขับเคลื่อนโดยจังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
สระบุรี  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ด าเนินการทุกพ้ืนที่ในจังหวัด  ต้นแบบบูรณาการถ่ายระดับ 
จากอ าเภอ พ้ืนที่ด าเนินการ อ.หนองกะท้าว อ.บางระก า จังหวัดพิษณุโลก ต้นแบบความ
ร่วมมือสถาบันการศึกษาเข้มแข็ง คือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ด าเนินการทุกพ้ืนที่ 
ในจังหวัด และต้นแบบความร่วมมือโดยภาคีร่วมพัฒนา คือ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร และด าเนินการขยายผลในพื้นที่อ่ืนที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมและ
บริบทของพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑.๔ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้วยข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยด าเนินการร่วมกับ
ข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องจากระบบ eMENSCR และข้อมูลดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ  
(MPI) ทั้งระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
บุคคล/ครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับประเทศและพ้ืนที่  โดยการ
ด าเนินการต้องมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มคนเป้าหมายของแต่ละปีที่ตรงจุดและ  
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการด าเนินการ ดังนี้  

๑.๔.๑ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ น าเข้าข้อมูลการด าเนินการ สถานการณ์ต่าง ๆ 
ของการพัฒนาของคนหรือครัวเรือน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในระบบ 
Logbook เป็นประจ า เพ่ือใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้ ส านักงานฯ 
ได้พัฒนาแนวทางการพิจารณาการหลุดพ้นความยากจนตามขั้นการอยู่รอด พอเพียง 
และยั่งยืนที่มีความถูกต้องแม่นย า เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา 
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ความเป็นบุคคลหรือครัวเรือนยากจนตามการด าเนินการของ ศจพ . โดยจัดท าหลักการ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับการลงมือท า ไม่ให้การลดจ านวนคนเป้าหมายที่ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากการลงมือท า 

๑.๔.๒ ศจพ. ทุกระดับ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามแนวทาง วิธีการ ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้ง ด าเนินการ
จัดท าต้นแบบการด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย และจัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดขั้นของการพัฒนา ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง 
และยั่งยืน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหารายบุคคล/ครัวเรือน 
ที่สามารถหลุดพ้นขั้นอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน 

๑.๔.๓ ส านักงานฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดท า
จอแสดงผลเป้าหมายและการด าเนินการ ที่แสดงถึงความก้าวหน้า ความพยายามและผล
การด าเนินการ เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
จะต้องเป็นการด าเนินการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนไทย
ให้สอดคล้องกับขั้นของการพัฒนาและมิติของความยากจน 

๒. ความก้าวหน้าการด าเนินการ  

๒.๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ส านักงานฯ ได้ประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลบุคคล เพ่ือเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP โดยได้มีหน่วยงานของรัฐที่ได้ประสานส่ง
ข้อมูลมาเพิ่มเติม ประกอบด้วย (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) 
ยกเว้นในส่วนของกรมประมง และ (๒) ธนาคารที่ดิน ข้อมูลระบบตลาดกลางที่ดิน ข้อมูลระบบสินเชื่อ 
และข้อมูลระบบเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้ประสานไปยังกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริการข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ในการเติมเต็มข้อมูลศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูล 

๒.๒ การด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)  
พบว่า ศจพ.จ. ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา/พัฒนาคนเป้าหมายของปี ๒๕๖๕ ที่จ านวน 
๑,๐๒๘,๐๑๙ คน หรือ ๖๒๕,๙๑๙ ครัวเรือน โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินการในภาพรวมร้อยละ 
๙๘ จ าแนกตามมิติ ความขัดสน ดังนี้ มิติด้านสุขภาพ จ านวน ๑๔๗,๕๐๓ ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๓๘) มิติด้านความเป็นอยู่  จ านวน ๑๔๔,๖๖๔ ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๑) มิติ 
ด้านการศึกษา จ านวน ๑๕๑,๓๑๖ ครัวเรือน(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓) มิติด้านรายได้ ๓๑๗,๑๐๙ 
ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๑) และมิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ จ านวน ๒,๒๕๓ ครัวเรือน 
(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐)  
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๒.๓ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (ศจพ.น าร่อง) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับ
พ้ืนที่และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
International Children's Emergency Fund : UNICEF) ธนาคารโลก ซึ่งเป็นภาคีการพัฒนาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมและการลดความยากจน พร้อมทั้งสามารถ
สนับสนุนองค์ความรู้เชิงเทคนิควิชาการ ประสบการณ์การด าเนินงานจากต่างประเทศ โดยมีการ 
ลงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน (Knock Knock) ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลในระดับ
พื้นที่ท่ีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน น าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสู่ความย่ังยืนผ่านการออกแบบ
นโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับภูมิสังคมต่อไป รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ โดยการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบมีแนวทาง 
การด าเนินการร่วมกันผ่านกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและ
การแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ระดับพ้ืนที่ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วน 
(๒) การออกแบบแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือหา 
ต้นแบบแนวทางการท างานร่วมกันอย่างมีบูรณาการของภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมาย และ  
(๓) การประเมินผลกระทบของชุดโครงการ/สวัสดิการ/ความคุ้มครองทางสังคม ที่กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นได้รับ เพ่ือประเมินผลกระทบของชุดความคุ้มครองทางสังคม น าไปสู่ 
การออกแบบโครงการ สวัสดิการและความคุ้มครองทางสังคมที่มีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
โดยส านักงานฯได้พิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการที่มีความพร้อมรวมถึงศักยภาพในการ
ด าเนินการที่ครอบคลุมทั้งระดับต าบลและเทศบาล ใน ๓ จังหวัด ๖ พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 
ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง และเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง หรือ เทศบาลเมืองตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดอุดรธานี ต าบลนาฟู อ าเภอเพ็ญ และเทศบาลต าบลนาข่า อ าเภอเมือง และ
จังหวัดสระบุรี ต าบลดาวเรือง หรือ ต าบลนาโฉง อ าเภอเมือง และเทศบาลต าบลตะกุด อ าเภอเมือง 
โดย ศจพ.จ. อื่น ๆ สามารถน าผลการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบไปขยายผลต่อภายในจังหวัดได้
ต่อไป  

๒.๔ การจัดตั้ง “คณะท างานก าหนดขั้นของการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อก าหนดค่ามาตรฐานของแต่ละขั้น 
การพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) ในการน าไปใช้เป็นเกณฑ์กลางส าหรับการประเมินการหลุด
พ้นแต่ละขั้นของการพัฒนา 

๒.๕ การพัฒนาระบบ TPMAP เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ในระดับครัวเรือนและบุคคล โดยจะมี ศจพ. ระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วม
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือน าประกอบการจัดท าดัชนีการพัฒนาคนหลากหลายมิติ (MPI) ระดับประเทศและ
ระดับพ้ืนที ่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒  (ร่าง) น โยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วย 

ความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้จัดท ำ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข 
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ  ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๒ เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๕ ได้มีกำรจัดประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  
โดยมี นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) และให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป หำกคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแล้วจะทูลเกล้ำ
ทูลกระหม่อมถวำยเพ่ือประกำศพระบรมรำชโองกำร และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือให้มีผลบังคับ
ใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 
 

๒. สาระส าคัญ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
นโยบำยและแผนระดับชำติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถำนะเป็นแผนระดับที่ ๒ รองรับยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนควำมมั่นคงให้บรรลุเป้ำหมำย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข” โดยให้หน่วยงำนของรัฐ 
ใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ และ/หรือ แผนปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน (แผนระดับที่ ๓) ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนควำมมั่นคงได้อย่ำงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งได้ก ำหนดเค้ำโครง ๖ ส่วน ดังนี้  

๒.๑  ส่วนที่  ๑ ความส าคัญและสถานะ  ให้ควำมส ำคัญกับบริบทควำมมั่นคงของประเทศไทย 
ที่มีเป้ำหมำยสูงสุดในกำรรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ โดยวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรในห้วงที่
ผ่ำนมำ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ควำมประสำนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนระดับชำติตำมหลัก
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจนควำมส ำคัญของนโยบำยและ
แผนระดับชำติฯ  

๒.๒ ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทความม่ันคงในระยะ ๕ ปี 
ประกอบด้วย ควำมส ำคัญภูมิยุทธศำสตร์ ภูมิรัฐศำสตร์ และภูมิเศรษฐศำสตร์ไทยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
แห่งชำติ กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของประเทศเพ่ือเสริมสร้ำงก ำลังอ ำนำจของชำติ รวมถึง 
ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงในระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับภำยในประเทศ 

๒.๓ ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “ประเทศชำติ
มีเสถียรภำพ ประชำชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ มีศักยภำพบริหำรจัดกำร  
ควำมม่ันคงแบบองค์รวม และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติอย่ำงยั่งยืน” โดยเชื่อมโยงกรอบแนวคิด
กำรน้อมน ำพระรำชปณิธำนสืบสำน รักษำ ต่อยอดเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระรำชด ำริ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ควำมม่ันคงแบบองค์รวม กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน กำรบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร  
ควำมเสี่ยงและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรกลับคืนสู่สภำพเดิม หรือ “ล้มแล้ว ลุกไว” (Resilience) 

 



๓.๒ - ๒ 
 

 

๒.๔ ส่วนที่ ๔ นโยบายและแผนความม่ันคง มีทั้งสิ้น ๑๗ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง แบ่งออกเป็น  
๒ หมวด ได้แก่ (๑) หมวดประเด็นควำมมั่นคง และ (๒) หมวดประเด็นศักยภำพควำมมั่นคง ดังนี้ 

๒.๔.๑ หมวดประเด็นความม่ันคง เป็นประเด็นภัยคุกคำมที่มีผลกระทบและแนวโน้มควำมเสี่ยงสูง 
ต่อควำมมั่นคงแห่งชำติและผลประโยชน์แห่งชำติ รวม ๑๓ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ดังนี้ 

 

นโยบายและแผน 
ความมั่นคง 

จุดมุ่งเน้น หน่วยงานเจ้าภาพ 

๑. กำรเสรมิสร้ำง 
ควำมมั่นคงของสถำบันหลัก 
ของชำติ 

สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ และเคำรพในควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยบนพื้นฐำนสิทธิมนุษยชนและพร้อมธ ำรงไว้ซึ่ ง 
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

กองอ ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร 

๒. กำรปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชำติ  
และกำรพัฒนำศักยภำพ 
กำรป้องกันประเทศ 

กำรปกป้อง รักษำ และแก้ไขปัญหำที่กระทบต่ออธิปไตย 
และผลประโยชน์ของชำติ รวมทั้งกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
เชิงยุทธศำสตร์ของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำรป้องกันประเทศในอนำคต 

กระทรวงกลำโหม 

๓. กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชำติพื้นท่ี
ชำยแดน 

พื้นที่ชำยแดนและประชำชนในพื้นที่มีกำรพัฒนำ มีควำมมั่นคง
ปลอดภัย มีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม 
ควำมมั่นคงของมนุษย์อย่ำงสมดุล และเป็นพื้นที่ควำมร่วมมือ
และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้ำน ในด้ำน 
กำรร่วมกันป้องกันภัยคุกคำม ปัญหำควำมมั่นคง กำรแก้ไข
ปัญหำคงค้ำง และกำรสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจร่วมกัน
อย่ำงยั่งยืน 

กระทรวงมหำดไทย 

๔. กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

ควำมมั่นคงทำงทะเลแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้นกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมทำงทะเลที่ส ำคัญและควำมร่วมมือระหว่ำง 
ภำคส่วนต่ำง ๆ ค ำนึงถึงกำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้มีควำมสมดุลและยั่งยืน และ 
กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ 

ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ 
ทำงทะเล 

๕. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต ้

กำรลดกำรก่อเหตุรุนแรงและควำมสูญเสีย กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภำพของพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ส ำนักงำนสภำ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ 

๖. กำรบริหำรจดักำร 
ผู้หลบหนีเข้ำเมืองและ 
ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกต ิ

กำรบริหำรจัดกำรผู้มีปัญหำสถำนะและสิทธิบุคคล แรงงำนต่ำงด้ำว 
กลุ่มที่มีควำมเปรำะบำงด้ำนควำมมั่นคงและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ ผู้ โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ  รวมถึงผู้ ได้ รับควำม
คุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะที่ไม่สำมำรถเดินทำง
กลับประเทศภูมิล ำเนำให้มีควำมสมดุลระหว่ำงมิติควำมมั่นคง 
เศรษฐกิจ และหลักสิทธิมนุษยชน 

กองอ ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร 

๗. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย ์

กำรยกระดับสถำนะและเพิ่มขีดสมรรถนะของประเทศไทย 
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ให้ได้รับกำรยอมรับ 
จำกสำกล 

กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ 

๘. กำรป้องกัน ปรำบปรำม 
และแก้ไขปญัหำยำเสพติด 

กำรป้องกันประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำยไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด กำรสกัดกั้นยำเสพติดและปรำบปรำมขบวนกำรกำรค้ำ 
ยำเสพติด ตลอดจนกำรบ ำบัดรักษำ และฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด 
ให้เกิดกำรยอมรับจำกสังคม 

กระทรวงยุติธรรม 
(ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำม 
ยำเสพตดิ) 
 



๓.๒ - ๓ 
 

 

นโยบายและแผน 
ความมั่นคง 

จุดมุ่งเน้น หน่วยงานเจ้าภาพ 

๙. กำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำธำรณภัยที่ส ำคัญอันเกิดจำกภัยธรรมชำติ 
และภัยที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ที่เกิดขึ้น และ/หรือ  
เป็นภัยซ้ ำซ้อน ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำที่ เกิดขึ้นได้รวดเร็ว  
ทันต่อเหตุกำรณ์และยั่งยืน 

กระทรวงมหำดไทย 
(กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั) 

๑๐. กำรป้องกันและแกไ้ข
ปัญหำควำมมั่นคง 
ทำงไซเบอร ์

ประเทศไทยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรโจมตี 
ทำงไซเบอร์ กำรยกระดับมำตรฐำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ และลดกำรก่ออำชญำกรรมทำงไซเบอร์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชำติ 

๑๑. กำรป้องกันและแกไ้ข
ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย 

ประเทศไทยมีภู มิคุ้มกันในกำรรับมือกับภัยก่อกำรร้ำย  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรตอบโต้ และมีศักยภำพในกำรฟื้นตัว
จำกภัยก่อกำรร้ำย 

ส ำนักงำนสภำ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ 

๑๒. กำรสร้ำงดุลยภำพ 
ระหว่ำงประเทศ 

ประเทศไทยสำมำรถรักษำดุลยภำพระหว่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงแห่งชำติ มีบทบำทน ำในประชำคมกำรเมืองและ
ควำมมั่นคงอำเซียน รวมทั้งรักษำผลประโยชน์แห่งชำติบริเวณ
ลุ่มน้ ำโขงและควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้ำน 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

๑๓. กำรบริหำรจัดกำรภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข 
และโรคตดิต่ออุบัติใหม ่

กำรเตรียมควำมพร้อมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรบริหำร
จัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ด้ำนกำรแพทย์รองรับภำวะวิกฤต 

กระทรวงสำธำรณสุข 

 

๒.๔.๒ หมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง เป็นประเด็นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา 
ขีดควำมสำมำรถของประเทศในกำรป้องกันและแก้ไขประเด็นควำมมั่นคงให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
รวม ๔ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ดังนี้ 

 

นโยบายและแผน 
ความมั่นคง 

จุดมุ่งเน้น หน่วยงานเจ้าภาพ 

๑๔. กำรพัฒนำศักยภำพ 
กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ  
และกำรบริหำรจัดกำร
วิกฤตกำรณร์ะดบัชำต ิ

กำรพัฒนำศักยภำพกำรเตรียมพร้อมเพื่อป้องกัน และตอบสนอง 
ต่อภัยคุกคำม รวมทั้งกำรบูรณำกำรทรัพยำกรของประเทศเพื่อ
ใช้ในกำรเผชิญกับวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ 

ส ำนักงำน 
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

๑๕. กำรพัฒนำระบบ 
ข่ำวกรองแห่งชำติ 

กำรยกระดั บระบบงำนข่ ำวกรองแห่ งชำติ ในกำรประเมิ น 
สถำนกำรณ์ ด้ ำนควำมมั่ นคงเชิ งยุทธศำสตร์ ในระยะยำว  
พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยเฝ้ำระวังเพื่อสนับสนุนงำนข่ำวกรอง  
และกำรวำงระบบงำนข่ำวกรองเพื่อป้องกันภัยคุกคำมที่ส ำคัญ 

ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

๑๖. กำรบูรณำกำรข้อมูล 
ด้ำนควำมมั่นคง 

กำรจัดท ำและเช่ือมโยงบัญชีข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงขนำดใหญ่
เชิงดิจิทัลให้สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย
ในกำรป้องกันและแก้ไขภัยคุกคำมที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง
แห่งชำติ 

กองอ ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร 

๑๗. กำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงเชิงพื้นที ่

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในพื้นที่ เป้ำหมำย 
ระดับต ำบลเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยขยำยแนวคิด
ของกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคงของชำติ และแผนต ำบล 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม 

กองอ ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร 



๓.๒ - ๔ 
 

 

๒.๕ ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ยึดหลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PLAN DO CHECK 
ACT: PDCA) เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรท ำงำน “ตั้งเป้ำ ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” ให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรขับเคลื่อนผ่ำนแผนระดับที่ ๓ และแผนงบประมำณ โดยมีสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นกลไก
หลักในกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินกำรในภำพรวม รวมทั้งมีกลไกขับเคลื่อน ๓ ระดับ  
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้แก่ (๑) 
ระดับนโยบำย คือ คณะกรรมกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง (๒) ระดับ
ส่วนกลำง คือ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ จ ำนวน ๕ คณะย่อย และ (๓) ระดับพื้นที่ 
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) โดยมีกำรประสำนกำรปฏิบัติกับกอง
อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และ ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์แห่งชำติ
ทำงทะเล ทั้งในระดับภำคและระดับจังหวัด นอกจำกนี้ก ำหนดให้มีกำรผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำร 
ทั้งรอบ ๖ เดอืน และรำยปี 

๒.๖ ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก อำทิ กระบวนกำรจัดท ำ แผนที่กลยุทธ์ ตำรำงสรุปตัวชี้วัด ชุดค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
และแผนระดับท่ี ๓ รองรับกำรขับเคลื่อน 

(รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบวำระ ๓.๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ 
   (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 



เอกสารแนบวาระ ๓.๒ 
QR Code 

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

ฉบับสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบแล้ว เมือ่วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔ .๑  (ร่ า ง ) แผน แม่ บ ท ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
 

 



๔.๑ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรับปรุง)  

 
๑. ความเป็นมา  

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบหลักการ แนวทางและ 
การด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นทบทวนเฉพาะ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น ปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสม และสะท้อนการบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง 

๑.๒ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทฯ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)  
ในระหว่างวันที ่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านรูปแบบออนไลน์ 
ที่ http://nscr.nesdc.go.th/hearing-master-plans-2022/ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและภาคี
การพัฒนาที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อการปรับแผนแม่บทฯ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
ต่อไป 

๑.๓ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมหารือร่วมประธานกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายให้ส านักงานฯ 
ด าเนินการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป 

๒. การด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๑ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับ ๒  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
โดยยึดหลักการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทาง 
การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

๒.๑.๑ การปรับเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการของหน่วยงาน 
ในการ “พุ่งเป้า” สู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน  จะมีการปรับ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เป้าหมายของแผน
แม่บทฯ ทั้งเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) และ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑)  
เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ   
โดยจะต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่มุ่งท่ีตัวช้ีวัด 

๒.๑.๒ การปรับตัวชี้วัด ซึ่งท าหน้าที่ในการ “ชี้” และ “วัด”ความก้าวหน้าการด าเนินการ
ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ เท่านั้น โดยมุ่งเน้นการปรับตัวชี้วัดโดยเฉพาะกรณีตัวชี้วัด 

http://nscr.nesdc.go.th/hearing-master-plans-2022/


๔.๑ - ๒ 

ที่ก าหนดไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง หรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูล จ าเป็นต้องใช้ตัวชี้วัด
เทียบเคียง (Proxy) แทน กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย และกรณีไม่
มีค านิยามที่ชัดเจน รวมทั้งกรณีท่ีมคีวามซ้ าซ้อนกันระหว่างประเด็นแผนแม่บทฯ  

๒.๑.๓ การปรับค่าเป้าหมาย ปรับปรุงให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่ เปลี่ยนไป และกรณี 
ที่สถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในห้วงที่ ๒ ของการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้วให้มีความ
ท้าทายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกรณีที่ยังไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายและค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้อาจไม่มีความชัดเจน 

๒.๑.๔ การปรับแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมกับองค์ประกอบและปัจจัยของ 
ห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT) ของทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๒.๒ ทั้งนี้ ในการด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ส านักงานฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์  
อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ รวมทั้งได้มีการประสานไปยัง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
มาใช้ประกอบการปรับแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้น าผลจากการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานของรัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมาประกอบการปรับปรุง  
(ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม สมบูรณ์ และสามารถ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๓. ผลการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑ ผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการรวมแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น โดยเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาต้องไม่มีสถานะเป็นในระดับหน่วยงาน เนื่องจากเป้าหมายของ 
แผนแม่บทฯ เป็นเป้าหมายร่วมของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจะมีการจัดท าเอกสาร
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของ 
ค านิยามและค าอธิบายของเป้าหมาย ตัวชี้วัด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่ตรงกัน  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 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)   กรณีการปรับถ้อยค าของเป้าหมาย เพ่ือให้มีความชัดเจน ครอบคลุมมากขึ้น  
มีจ านวน ๗ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 

 

 

 



๔.๑ - ๓ 

ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย (เดิม) เป้าหมาย (ใหม่) เหตุผลประกอบ 

(๐๑) ความมั่นคง 

 

 

๐๑๐๓๐๑ หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เพิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ แ ผ น
เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง 

๐๑๐๓๐๑ หน่วยงานด้านการ
ข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ท า งานอย่ า งมีประสิทธิ ภาพ
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 
ปรากฏในเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยอื่นอยู่แล้ว 

(๐๘) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ 

๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจ
เร่ิมต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม ร า ย ใ ห ม่  ( Early Stage)  
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

เพื่ อ ให้ ครอบคลุมและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง 
แผนแม่บทฯ ประ เด็น 
ผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่  
ที่เป็นผู้ประกอบการ SME 
ทั้งระบบ 

๐๘๐๒๐๑ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 

๐๘๐๒๐๑ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ 
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้มีความเหมาะสม
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๐ ๘ ๐ ๓ ๐ ๑  มู ล ค่ า พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 

๐ ๘ ๐ ๓ ๐ ๑  มู ล ค่ า พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น 

๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการ
แข่ ง ขั นด้ านก า ร ค้ า ระหว่ า ง
ประเทศดีขึ้น 

(๑๘) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

๑๘๐๔๐๒  คุณภาพอากาศ เสียงและ
ค ว า ม สั่ น ส ะ เ ทื อ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
มาตรฐานของประเทศไทย 

๑๘๐๔๐๒ คุณภาพอากาศ และ
เสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 

ตั ด ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม
สั่นสะเทือน เนื่องจากที่
ผ่านมาประเทศไทยไม่มี
ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ค ว า ม
สั่นสะเทือน 

(๒๓) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

๒ ๓ ๐ ๔ ๐ ๑  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
เทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

๒๓๐๔๐๑ ประเทศไทยมีขี ด
ความสามารถของในการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้น
สูงทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ในกรณีปรับถ้อยค าเป้าหมาย จะต้องมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ 
ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) กรณียกเลิกเป้าหมาย เนื่องจากเป้าหมายมีความซ้ าซ้อนกับเป้าหมายอ่ืน ๆ  
มีจ านวน ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 

ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย  เหตุผลประกอบ 

(๐๔) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

๐๔๐๔๐๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

ล ด ค ว า ม ซ้ า ซ้ อ น  โ ด ย ป ร ะ เ ด็ น
อุ ตส าหกรรมอาก าศย านก า หนด 
ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่นแล้ว  
โดยยุบรวม ๒ เป้าหมายเดิม 



๔.๑ - ๔ 

ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย  เหตุผลประกอบ 

(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๐๙๐๒๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

เป้าหมายที่ก าหนดไม่ครอบคลุมพื้นที่
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดของ
ประเทศไทย 

๐๙๐๒๐๒ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น 

๐๙๐๒๐๓ เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

เพื่อลดความซ้ าซ้อน เนื่องจากประเด็น 
เมืองน่าอยู่  ได้มีการก าหนดในแผน
แม่บทฯ ๐๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

๐๙๐๓๐๓ เมืองในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

(๑๙) การบริหารจัดการ
น้ าทั้งระบบ 

๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น เพื่อลดความซ้ าซ้อน โดยเป้าหมายแผน
แม่บทระดับประเด็นมีความครอบคลุม
ในประเด็นผลิตภาพจากการใช้น้ า
เพิ่มขึ้นด้วยแล้ว 

ทั้งนี้ กรณีที่มีการยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ต้องมีการการยกเลิกหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ จ. ๓ ของเป้าหมายที่ถูกยกเลิก (รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๓.๒) 
นอกจากนี้ยังต้องมีการยกเลิกห่วงโซ่คุณค่าฯ รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าวด้วย โดยจะมีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ถูกยกเลิกกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอ่ืน ๆ 

๓) กรณีเพิ่มเติมเป้าหมาย เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา  มีจ านวน ๖  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 

ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมาย เหตุผลประกอบ 

(๐๔) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์
สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก 

เพื่อให้มีความครอบคลุมประเด็นยาน
ยนต์สมยัใหม่ 

(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๐๙๐๒๐๔ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

เพื่อให้มีความครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

๐๙๐๒๐๕ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
เพิ่มขึ้น 

(๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒๐๐๒๐๑ ภาษีที่จัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานรัฐในแผนงาน
พื้นฐาน ๒๐๐๒๐๒ หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วง

โซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

( ๒ ๒ )  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 

๒๒๐๑๐๔ การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๗๗ “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย
เพียงเท่าที่ จ า เป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย...” 

ทั้งนี้ กรณีที่มีการเพ่ิมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จะต้องมีการพิจารณาก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพฯ จ. ๓ เพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๓.๒) นอกจากนี้  
จะต้องมีการจัดท าห่วงโซ่คุณค่าฯ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการ



๔.๑ - ๕ 

จัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  และ 
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓.๑.๒ การปรับตัวช้ีวัด ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น มีการปรับปรุง จ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด ยกเลิก 
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด และเพิ่มเติม จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับแล้ว 
มีตัวชี้วัด รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด จากเดิมมีจ านวน ๓๙ ตัวชี้วัด  

๒) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีการปรับปรุง จ านวน ๘๐ ตัวชี้วัด ยกเลิก 
จ านวน ๒๑ ตัวชี้วัด และเพิ่มเติม จ านวน ๑๘ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับแล้ว
มีตัวชี้วัด รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๖๗ ตัวชี้วัด จากเดิมมีจ านวน ๑๗๐ ตัวชี้วัด 

ตัวอย่างการปรับตัวชี้วัด 

ประเด็นแผน
แม่บทฯ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั  
(เดิม) 

ตัวชี้วดั  
(ใหม่) 

เหตุผลประกอบ 

(๐๕) การท่องเท่ียว ๐๕๐๐๐๒ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น 

อัตราส่ วนราย ได้ จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดส่วน) 

อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่า
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวรวมของประเทศ 

เพื่อแสดงให้เห็นการเติบโต
ของรายได้จากการท่องเที่ยว
เมืองรองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ไม่เป็นการจ ากัดการเติบโต
ของเมืองหลัก 

๓.๑.๓ การปรับค่าเป้าหมาย  

๑) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทประเด็น มีการปรับปรุง จ านวน ๑๙ ค่าเป้าหมาย ยกเลิก 
จ านวน ๒ ค่าเป้าหมาย และเพิ่มเติม จ านวน ๔ ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับ
แล้วมีค่าเป้าหมาย รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ ค่าเป้าหมาย จากเดิมมีจ านวน ๓๙  
ค่าเป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีการปรับปรุง จ านวน ๙๘ ค่าเป้าหมาย ยกเลิก จ านวน 
๑๖ ค่าเป้าหมาย และเพิ่มเติม จ านวน ๒๒ ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ภายหลังมีการปรับแล้ว
มีค่าเป้าหมาย รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๗๒ ค่าเป้าหมาย จากเดิมมีจ านวน ๑๖๖  
ค่าเป้าหมาย 

ตัวอย่างการปรับค่าเป้าหมาย 

ประเด็นแผน
แม่บทฯ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย  
(เดิม) 

ค่าเป้าหมาย  
(ใหม่) 

เหตุผลประกอบ 

(๐๕) การท่องเท่ียว ๐๕๐๓๐๒ อันดับด้าน
รายได้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศ
ไทย  
 

อั น ดั บ ด้ า น ร า ย ไ ด้ ก า ร
ท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพของ
ประเทศไทย โดย Global 
Wellness Institute ดีขึ้น 

ปี ๖๖-๗๐ : อันดับที่ ๑๐  
ปี ๗๑-๗๕ : อันดับที่  ๘  
ปี ๗๖-๘๐ : อันดับที่  ๗ 

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

ปรั บ ค่ า เป้ าหมาย ให้ มี
ความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

 

 



๔.๑ - ๖ 

๓.๑.๔ แนวทางการพัฒนา มีการปรับปรุง มีจ านวน ๗๙ แนวทาง ยกเลิก จ านวน  
๗ แนวทาง และ เพิ่มเติม จ านวน ๒๔ แนวทาง ทั้งนี้  ภายหลังมีการปรับแล้ว 
มีแนวทางการพัฒนา รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๙๒ แนวทาง จากเดิมมีจ านวน ๓๗๕ 
แนวทาง 

ตัวอย่างการปรับแนวทางการพัฒนา 

แผนแม่บทฯ แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) แนวทางการพัฒนา (ใหม่) 
(๐๕) การท่องเท่ียว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม 
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว โดยน าเสนอ
เอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่ เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง
การส่ ง เสริมการสื่ อสารเรื่ อ งราวอัน เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ 
ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราว
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่
นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว ในลักษณะของ 
Soft Power โดยน า เสนอเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่
เข้ า ใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการ
สื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนา 
แบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์
ผ่ า น ช่ อ งทา งก า รตลา ดที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น
กลุ่มเป้าหมาย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๑-๑ และ ๔.๑-๒) 



๔.๑ - ๗ 

ตารางสรุปผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 



๔.๑ - ๘ 

๓.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่มีการปรับยุบรวม/เพิ่มเติม และยกเลิก จ าเป็นต้องมีการพิจารณา
มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ซึ่งในการพิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพฯ ส านักงานฯ 
ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบการมอบหมาย
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนฯ ๓ ระดับ ประกอบด้วย (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
(จ.๓) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยในการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพฯ จะพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพฯ มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ จ. ๑ มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๑ ประเด็น 
แผนแม่บทฯ หน่วยงานเจ้าภาพ จ. ๒ มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๒ เป้าหมายแผนแม่บท
ประเด็น และหน่วยงานเจ้าภาพ จ. ๓ มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
เพิ่มเติม จ านวน ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิกจ านวน ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๓.๒.๑ กรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าภาพฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๒ เนื่องจากส านักงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
หน่วยงานเจ้าภาพฯ ต่อเป้าหมายแล้ว พบว่า จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น สรุปได้ ดังนี้ 

แผนแม่บทฯ เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ (เดิม) หน่วยงานเจ้าภาพ (ใหม่) 

(๐๑) ความมั่นคง ๐๑๐๑๐๓ การเมืองมี เสถียรภาพและ 
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

(๐๔) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

๐๔๐๐๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
และบริการ 

กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย ์(จ.๑ และ จ.๒) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
(จ.๑ และ จ.๒) 

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

ทั้งนี้  ส านักงานฯ ได้ประสานส่งหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานดังกล่าวได้รับเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน
เป้าหมายด้วยแล้ว 

๓.๒.๒ กรณีเพิ่มเติมหน่วยงานเจ้าภาพฯ เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือด าเนินการประสานบูรณาการ 
การด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ 

 

 

 



๔.๑ - ๙ 

แผนแม่บทฯ เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ (ใหม่) 

(๐๔) อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 

๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
ที่ส าคัญของโลก 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๐๙๐๒๐๔ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

๐๙๐๒๐๕ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(๒๐) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒๐๐๒๐๒ ภาษีที่จัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง 

๒๐๐๒๐๓ หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่า 
ของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(๒๒) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

๒๒๐๑๐๔ การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

๓.๒.๓ กรณียกเลิกหน่วยงานเจ้าภาพฯ เนื่องจากมีการยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
จึงจ าเป็นต้องมีการยกเลิกหน่วยงานเจ้าภาพฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเป้าหมายดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ 

แผนแม่บทฯ เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ (ยกเลิก) 

(๐๔) อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 

๐๔๐๔๐๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

(๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๐๙๐๒๐๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

๐๙๐๒๐๒ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

๐๙๐๒๐๓ เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

๐๙๐๓๐๓ เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

กระทรวงมหาดไทย 

(๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบ 

๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ

๔. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ  

๔.๑ ตัวชี้วัด ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของหลายเป้าหมายทุกปี รวมทั้งมีบางตัวชี้วัดอยู่ระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ 

๔.๒ การขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๒.๑ หน่วยงานของรัฐอาจยังขาดความเข้าใจกลไกและหลักการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนแม่บทฯ อาทิ มีการน าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ไปเป็น
เป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานโดยตรง โดยไม่ได้มีการทอนค่าเป้า ไม่ได้มีการน า
ห่วงโซ่คุณค่าฯ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน 



๔.๑ - ๑๐ 

รวมทั้งขาดการมองเป้าหมายแผนแม่บทฯ ในการด าเนินการแต่มุ่งเน้นการด าเนินการ
เพ่ือการบรรลุตัวชี้วัด 

๔.๒.๒ หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับอาจยังไม่ได้มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันกับ
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การด าเนินการ
อาจขาดการมองเป้าหมายร่วมกัน 

๕. แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไปตามหลักวงจร
บริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการด าเนินการให้สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๑ การวางแผน (Plan) ให้ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพสร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับ
แผนระดับที่ ๑ และ ๒ สู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับสูงต่อ 
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนทั้งสองระดับ 

๕.๒ การปฏิบัติ (Do)  

๕.๒.๑ หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่  ๓ 
หลัก รวมทั้งโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตามห่วงโซ่คุณค่าฯ 

๕.๒.๒ หน่วยงานกลางท าความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y๑) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายระดับของเป้าหมายและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การด าเนินการในระดับหน่วยงาน  

๕.๒.๓ หน่วยงานของรัฐปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ของเป้าหมายแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งท่ีตัวชี้วัด 

๕.๒.๔ ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

๕.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  

๕.๓.๑ หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่  ๓ 
หลัก รวมทั้งโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตามห่วงโซ่คุณค่าฯ 

๕.๓.๒ หน่วยงานกลางท าความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  



๔.๑ - ๑๑ 

๕.๓.๓ หน่วยงานของรัฐปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ของเป้าหมายแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด 

๕.๓.๔ หน่วยงานที่เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานของรัฐตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อ ว ันที ่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องมุ ่งเน้นผลลัพธ์  
การด าเนินการของหน่วยงานที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

๕.๔ การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ส านักงานฯ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

๖.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)  

๖.๒ เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

๖.๓ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

๖.๔ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาตาม ข้อ ๖.๑ - ๖.๓ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 สั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ – ๑ 
สรุปผลการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
  



 

QR Code 
สรุปผลการปรับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ – ๒ 
(ร่าง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับปรับปรุง) 
 

 



 

QR Code 
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง  

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔ .๒  โครงการเพื่ อขั บ เคลื่ อนการบรรลุ เป้ าหมาย 

ตามยุ ท ธศาสตร์ ชาติ  ป ระจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 
๑. ความเป็นมา 

การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบ 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญในแต่ละปีงบประมาณ ในห้วงปี  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒  
ของการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดแนวทางการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมาย
ร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
(๓) การจัดล าดับความส าคัขของข้อเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

๒. การด าเนินการ 

ส านักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ “ครู ก” ที่เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒,๕๐๐ คน จากทุกหน่วยงานระดับ
กรมหรือเทียบเท่าให้สามารถถ่ายทอดการจัดท า
โครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ
ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและหลักการความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานส านักงานฯ 
ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ ให้กับหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเอง ซึ่งหน่วยงาน
จะทราบถึงเกณฑ์ที่จ าเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการให้สามารถเป็นโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
จัดท าข้อเสนอโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป โดยส านักงานฯ ขอสรุปผลการด าเนินงานตาม ๔ แนวทาง 
ดังนี้ 

๒.๑ การขับเคลื่อนตามแนวทางท่ี ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน 

ส านักงานฯ ได้จัดท าเอกสารประกอบการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน (WHO)  
ต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหลัก 
และสนับสนุน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจากการด าเนินการการจัดท าโครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๖ เพ่ือให้
หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ เลือกความเกี่ยวข้องหลักและสนับสนุนในการขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้มีการทบทวนความเกี่ยวข้อง และส านักงานฯ ได้มีการเผยแพร่ 
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ผลการทบทวนความเกี่ยวข้องฯ ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลร่วมกันในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับและประเด็นที่ควร
ขับเคลื่อนการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (WHAT) ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่าง
บูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน และวางแผนจัดท าข้อเสนอโครงการฯ มารองรับการขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงโจทย์มากขึ้น 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๑) 

๒.๒ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และจัดท าข้อเสนอโครงการฯ  

๒.๒.๑ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องหลักและสนับสนุนกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับและประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก (๑) รายงานสรุปผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ( ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) (๒) ข้อมูลจากระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (๓) ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย 
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (๔) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๒) 

๒.๒.๒ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้ (๑) ห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
(ฉบับแก้ไขปี ๒๕๖๖ ) (๒) ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และรายงานสรุปผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๔ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (๓) หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ ฯ ประจ าปี ๒๕๖๗ (๔) สรุป
ความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย และ (๕) ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับและประเด็นที่ควรขับเคลื่อน 
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอ
โครงการฯ ซึ่งได้มีการน าเข้าข้อเสนอโครงการ ฯ ในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหาร (M๗) รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒,๖๑๙ โครงการ จาก ๒๕๒ หน่วยงานระดับกรม
หรือเทียบเทา่ จากทั้งหมด ๓๘๕ หน่วยงาน (รวมสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา) 

๒.๓ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

ส านักงานฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 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 ไปยังส านักงบประมาณ และหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๑๑๑๒/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปยังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชขาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.)  
เพ่ือด าเนินการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญที่หน่วยงานของรัฐน าเข้าระบบ eMENSCR 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
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เฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัขชา (M๗) จ านวนทั้งสิ้น ๒,๖๑๙ โครงการ  
โดยด าเนินการผ่านระบบ eMENSCR โดยให้ผู้มีสิทธิ์ประเมินในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑-จ.๓) 
ประเมินเฉพาะข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ เท่านั้น 
ส าหรับส านักงบประมาณให้ประเมินทุกข้อเสนอโครงการส าคัขฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชขาของเศรษฐกิจพอเพียงประเมินข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ า โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการตามที่
หน่วยงานของรัฐน าเข้าระบบ eMENSCR และประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และส านักงานฯ ได้ด าเนินการน าผลคะแนนข้อเสนอ
โครงการฯ ทั้ง ๒,๖๑๙  โครงการ มาด าเนินการตามกระบวนการทางสถิติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
โดยมกีระบวนการ/ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๓.๑ คัดเลือกโครงการที่ผ่านเกณฑ์ค่าความเห็นพ้องของผู้ประเมิน  เนื่องจากแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการหลายหน่วยงาน 
จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินความเชื ่อถือของการให้คะแนนของแต่ละผู ้มีส ิทธิ์
ประเมินข้อเสนอโครงการในแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพ่ือหาค่าความเห็นพ้อง  
หรือความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน โดยน าหลัก Inter Rater Agreement (IRA) ใช้สูตร
ทางสถิติ ดังนี้ 

 =  

โดย   คือ ความแปรปรวนที่สังเกตได้จากค่าความแปรปรวนของ X ที่ถูกแทนที่ด้วย
ค่าคาดคะเนหรืออัตราที่แตกต่างกัน และ  คือ ค่าความคาดหวังของตัวแปรสุ่มที่มีความ
แตกต่างกันของความเห็นพ้องจากผู้ประเมินที ่แตกต่างกัน ซึ ่งโดยส่วนมากผู ้มีสิทธิ์
ประเมินข้อเสนอโครงการจะมีล ักษณะของความเห็นพ้อง ๓ ลักษณะ ได้แก่  
(๑) ไม่เห็นพ้องการให้คะแนนโครงการ  (๒) เห็นพ้องการให้คะแนนโครงการ 
ในระดับต่ า และ (๓) เห็นพ้องการให้คะแนนโครงการในระดับที่ดีหรือดีมาก โดยส านักงานฯ 
ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน (IRA) ที่ ๐.๗ ซึ่งเป็นค่ากลางของระดับความเห็นพ้องที่ระดับ
ปานกลาง เพ่ือตัดโครงการที่มีความผันแปรสูงของค่าคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ประเมิน โดยมี
โครงการผ่านทั้งสิ้นจ านวน ๒,๐๕๕ โครงการ หรือเทียบเท่าเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖  
ของข้อเสนอโครงการทั้งหมด 

๒.๓.๒ หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของแต่ละโครงการจากคะแนนของแต่ละผู้มีสิทธิ์ประเมิน เนื่องจาก 
แต่ละโครงการมีผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการหลายหน่วยงาน เพ่ือใช้ในกระบวนการ
คัดเลือกโครงการฯ ที่มีคะแนนในระดับดี/ดีมาก ต่อไป 

๒.๓.๓ ปรับค่าคะแนนของโครงการตามสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) น าคะแนน
ที่ได้จาก ข้อ ๒.๓.๒) คูณด้วยค่าน้ าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามล าดับ
ความส าคัญ/เร่งด่วนของสถานะการบรรลุเป้าหมาย โดยการก าหนดค่าน้ าหนักของ
เป้าหมายที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) เท่ากับ ๑.๐๐ เป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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(สีเหลือง) เท่ากับ ๑.๐๑๓ เป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) เท่ากับ ๑.๐๓๓  
และเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) เท่ากับ ๑.๐๕๓ 

๒.๓.๔ ปรับคะแนนของโครงการในแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ตามหลักสถิติการ
ปรับค่ามาตรฐาน (Normalization) เพื่อปรับฐานคะแนนของแต่ละโครงการ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย โดยในการหา Normalization นั้น 
จะต้องมีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
และหาค่าคะแนนมาตรฐาน (z score) 

๒.๓.๕ คัดเลือกโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ น าคะแนนที่ได้จาก ข้อ ๒.๓.๔)  
มาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีคะแนนในระดับดี/ดีมาก (Mean >=๖๐) ทั้งนี้ ในการตัด
ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ ๖๐ เพ่ือให้ได้โครงการที่มีการประเมินให้คะแนนเป็นเหตุเป็นผล 
กับหลักเกณฑ์การประเมินฯ ซ่ึงมีโครงการผ่านทั้งสิ้นจ านวน ๑,๐๒๖ โครงการ 

ทั้งนี้ จากข้อเสนอโครงการประจ าปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญจ านวน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของจ านวนข้อเสนอโครงการทั้งหมด โดยมีจ านวน
โครงการเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๕ และ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีจ านวน ๒ เป้าหมายที่ไม่มีหน่วยงานจัดส่งข้อเสนอ
โครงการ ได้แก่ ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และ ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาขต่างประเทศเข้ามา
ท าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๓)
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สรุปจ านวนโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ าแนกตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย)
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สรุปจ านวนโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ าแนกตามกระทรวง) 
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๒.๔ การขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

๒.๔.๑ ส านักงานฯ ได้ประสานไปยังส านัก
งบประมาณ เพื่อติดตามการจัดสรร
งบประมาณโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน 
๔๐๖ โครงการ พบว่า มีโครงการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม
จ านวนทั้งสิ้น ๓๔๘ โครงการ โดย 
มีจ านวน ๕๘ โครงการที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก (๑) ไม่ได้จัดท าค าขอรับงบประมาณ จ านวน ๑๗ โครงการ   
(๒) ของบประมาณผ่านกองทุนอ่ืน ๆ บูรณาการกับโครงการอ่ืน จ านวน ๑๐ โครงการ  
(๓) ขาดความพร้อม/ซ้ าซ้อน/รายละเอียด/เหตุผลประกอบ จ านวน ๒๑ โครงการ (๔) ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จ านวน ๕ โครงการ และ (๕) ไม่ผ่านเกณฑ ์
การประเมินของเจ้าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ จ านวน ๕ โครงการ 

ทั้งนี้ ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของเจ้าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ 
ส านักงานฯ ได้ประสานส่งหนังสือไปยังหน่วยงานเจ้าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ 
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพ่ือขอ 
ความอนุเคราะห์ข้อมูลชี้แจงการพิจารณาโครงการฯ ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาการฯ  
ที่ไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งพบว่าสาเหตุที่โครงการฯ ปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๕ โครงการไม่ผ่าน 
การพิจารณาของเจ้าภาพงบประมาณแผนบูรณาการ เนื่องจากโครงการไม่มีความพร้อม 
ในการด าเนินการ ไม่มีความสอดคล้องตามแนวทางของแผนงานบูรณาการ หรือไม่มีการเสนอ
โครงการ 

๒.๔.๒ ส านักงานฯ ได้ติดตามการน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ในระบบ eMENSCR ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูล
แผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติ 
การด้าน... และแผนอ่ืน ๆ รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน พบว่า หน่วยงานของรัฐ มีการ
น าเข้าแผนปฏิบัติราชการรายปี จ านวน ๖๙๔ แผน แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี จ านวน
๙๙ แผน แผนปฏิบัติการด้าน... จ านวน ๖๓ แผน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๕๖ แผน 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๒-๔) 

๒.๔.๓ นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้พิจารณาเอกสารงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบางรายการ/แผนงานมีการจ าแนก 
ตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน แต่ไม่ได้จ าแนกตามแผนแม่บทฯ อาทิ แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ ส านักงานฯ จึงได้ประสาน 
ส่งหนังสือไปยังส านักงบประมาณ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าว พบว่า ค่าใช้จ่ายของผลผลิต/โครงการ ภายใต้แผนงานดังกล่าวไม่สามารถจ าแนก 
ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ใดได้โดยเฉพาะ 
แต่สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน ได้ 
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อย่างไรก็ตาม หากหน่วยรับงบประมาณพิจารณาเห็นว่าผลผลิต/โครงการที่บรรจุอยู่ภายใต้
แผนงานดังกล่าว สามารถส่งผลต่อค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ได้โดยตรง 
หน่วยรับงบประมาณสามารถด าเนินการโดยน าผลผลิต/โครงการไปบรรจุไว้ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ โดยตรง ในการเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ 

๓.๑ ข้อสังเกตตามแนวทางท่ี ๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน 

๓.๑.๑ การเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) อาจยังไม่
ครอบคลุมกับภารกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงาน โดยข้อเสนอ
โครงการฯ ทั้งหมด ๒,๖๑๙ โครงการ เป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากหน่วยงานที่ไม่ได้
ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ จ านวน ๒๘๐ โครงการ  
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗) โดยเป้าหมายที่มีหน่วยงานที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ แต่ไม่ได้ระบุ
ความเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ เป้าหมาย ๑๒๐๑๐๑ 
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัขขาฯ จ านวน ๑๘ 
โครงการ ขณะที่ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญแล้ว ทั้งหมด ๑ ,๐๒๖ 
โครงการ เป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากหน่วยงาน
ที่ไม่ได้ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยฯ จ านวน ๙๗ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
๙.๔๕) โดยเป้าหมายที่มีหน่วยงานที่ส่งข้อเสนอ
โครงการฯ แต่ไม่ได้ระบุความเกี่ยวข้องมากที่สุด 
คือ เป้าหมาย ๐๕๐๑๐๒ เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น จ านวน ๕ โครงการ   

๓.๑.๒ การกระจายตัวของโครงการฯ จ าแนกตามค่าสีสถานะการการบรรลุเป้าหมายฯ พบว่า 
ข้อเสนอโครงการกระจายในเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) และเป้าหมาย 
ที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) อยู่ที่
ร้อยละ ๔๖ จากจ านวนโครงการทั้งหมด ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่หน่วยงานควรพุ่งเป้าในการด าเนินการ 
โดยเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) มีข้อเสนอโครงการ
ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัขเพียงจ านวน ๒๓๙ 
โครงการ และเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) จ านวน 
๒๔๑ โครงการ คิดเป็นสัดส่วนที่ผ่านการจัดล าดับ
ความส าคัขคิดเป็นเพียงร้อยละ ๔๐ ของเสนอ
โครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัข 
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๓.๒ ข้อสังเกตตามแนวทางท่ี ๒ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
และจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
หน่วยงานอาจยังไม่ได้มีการน าปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญประจ าปี ๒๕๖๗ ไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการฯ อย่างเต็มศักยภาพ โดยหลายปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ไม่มีข้อเสนอ
โครงการประจ าปี ๒๕๖๗ มารองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัขในปี ๒๕๖๗ ซึ่งมี 
๒๙๕ ปัจจัย (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๑) จาก ๗๑๔ ปัจจัย ที่ยังไม่มีการส่งข้อเสนอโครงการมาจาก
หน่วยงาน และมีปัจจัยที่มีข้อเสนอโครงการผ่านการจัดอันดับความส าคัญ จ านวน ๒๘๘ ปัจจัย 
(คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓) จากปัจจัยทีต่้องให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ ทั้งหมด 

ตัวอย่างปัจจัยท่ีควรให้ความส าคัญกับข้อเสนอโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ ข้อสังเกตตามแนวทางที่ ๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

ถึงแม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ และ ปี ๒๕๖๖ โดยมีจ านวน ๑,๐๒๖ โครงการ จากจ านวนข้อเสนอโครงการฯ 
ทั้งหมด ๒,๖๑๙ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
๓.๓.๑ ผลการประเมินในแต่ละหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ จากการจัดล าดับความส าคัข

ของข้อเสนอโครงการทั้ง ๒,๖๑๙ โครงการ โดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนของแต่ละเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย พบว่า ในภาพรวมทุกหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น จากการประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
โดยเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ เกณฑ์ที่ ๓ : 
โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่
การกล่าวอ้าง) ส่วนเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เกณฑ์ที่ ๒ : ความจ าเป็นต้องมี
หรือไม่มีโครงการนี้ โดยในแต่ละหลักเกณฑ์มีรายละเอียด ดังนี้ 

 เกณฑ์ที่ ๑ : โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 
๐.๙๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑ คะแนน สูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการส าคัขประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๐.๙๓ อาจสะท้อนได้ว่า หน่วยงานของรัฐมีความ
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เข้าใจหลักการ XYZ และหลักเกณฑ์การจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ให้สามารถส่งผลต่อปัจจัย
และองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่เลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) มากยิ่งขึ้น 

 เกณฑ์ที่ ๒ : ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๖ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นล าดับแรก โดยมี
คะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๘๔ 
นอกจากนี้  ยังพบว่า ค่าความแปรปรวน (variance) ของการให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ 
ให้คะแนน อยู่ที่ ๑.๖๑ ซึ่งถือว่าต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออื่น ๆ 

 เกณฑ์ที่ ๓ : โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 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 
หากเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๒ จึงถือว่ามีคะแนนที่สูงขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หากพิจารณา 
ค่าความแปรปรวนของการให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน พบว่าเกณฑ์ที่ ๓ มีค่าสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเข้าใจในการประเมินเกณฑ์ข้อนี้ ยังไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควร 

 เกณฑ์ที่ ๔ : โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 
เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ ์
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ ๒ โดยมีคะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าความแปรปรวนของการ
ให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน อยู่ที่ ๑.๗๕ ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ 

 เกณฑ์ที่ ๕ : โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และ
ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าที่สุดเป็นล าดับที่ ๒ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ ๕ มีคะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ
ประจ าปี ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๘ นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าความแปรปรวนของการ 
ให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน อยู่ที ่๒.๕๘ ซึ่งถือว่ามีค่าสูงสุดเป็นล าดับที่ ๒ 

 เกณฑ์ที่ ๖ : โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดเป็นล าดับที่ ๓ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ ๖  
มีคะแนนสูงขึ้นจากข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๓ นอกจากนี้ 
ยังพบว่า ค่าความแปรปรวนของการให้คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนน อยู่ที่๒.๑๒ ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ 



๔.๒ - ๑๑ 
 

 เกณฑ์ที่ ๗ : โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเกณฑ์
การประเมินที่ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พบว่า การประเมินโครงการ
มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและมีคะแนนโดยรวมค่อนข้างสูง เนื่องจากข้อเสนอโครงการ
ส่วนใหข่ไม่ได้มีลักษณะในการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/ 
การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

๓.๓.๒ ความเห็นพ้องในการประเมินข้อเสนอโครงการฯ โดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนในแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้มีสิทธิ์ประเมิน 
ที่ประกอบไปด้วย หน่วยงานเจ้าภาพฯ (จ.๑-จ.๓) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชขาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ความเห็นพ้องของผู้ประเมินมีแนวโน้มที่เป็นไปทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยพิจารณา 
จากจ านวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์ค่าความเห็นพ้องของผู้ประเมิน (ค่า IRA เท่ากับ 
๐.๗) ที่มีทั้งสิ้นจ านวน ๒,๐๕๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ข้อเสนอโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ หากพิจารณาเป็นรายหลักเกณฑ์ พบว่า  
ทุกหลักเกณฑ์มีค่าความแปรปรวน (variance) ที่ลดลง สะท้อนให้เห็นว่า ในภาพรวม  
ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการฯ มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินโครงการมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ในปีที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ และได้พัฒนากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากยิ่งขึ้น 

๓.๓.๓ หน่วยงานที่ข้อเสนอโครงการฯ ผ่านการจัดล าดับความส าคัญทั้งหมด/ไม่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญทั้งหมด จากการจัดล าดับความส าคัขของข้อเสนอโครงการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยหลักเกณฑ์ท้ัง ๗ ข้อ โดยผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนของแต่ละ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย พบว่ามีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ 
แล้วผ่านการจัดล าดับความส าคัขทุกโครงการ จ านวน ๒๖ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ส่ง
ข้อเสนอโครงการฯ แล้วพบว่า ไม่มีข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัข จ านวน 
๓๗ หน่วยงาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ายังมีอีกหลาย
หน่วยงานที่อาจต้องมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการการจัดท าโครงการที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศและส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น 

๓.๓.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ประเมินข้อเสนอโครงการฯ หน่วยงานผู้มีสิทธิ์ประเมิน
คะแนน ไม่ ได้ ด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัขฯ ได้แก่  
ส านักงบประมาณ (ผู้มีสิทธิ์ประเมิน) 
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๓.๔ ข้อสังเกตตามแนวทางที่ ๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

๓.๔.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านการจัดล าดับไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากหน่วยงานอาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

๓.๔.๒ โครงการฯ ขาดความพร้อมและรายละเอียดประกอบการพิจารณา ส่งผลให้ไม่ได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

๓.๔.๓ หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ได้มีการจัดท าหรือน าเข้าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปได้
อย่างเป็นระบบและมีความบูรณาการ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานของรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ๔ แนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้ 

๔.๑ หน่วยงานของรัฐ 

๔.๑.๑ ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยศึกษา ท าความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) เพ่ือพิจารณาจากบทบาทภารกิจขอหน่วยงาน 
ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและ
บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑.๒ ประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y๑) เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะโครงการภายใต้ปัจจัยที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัขที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๔.๑.๓ ปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของส านักงานฯ รวมทั้งบรรจุ
โครงการฯ แผนปฏิบัติราชการรายปี ก่อนประสานส่งส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณา 
ตามกระบวนการต่อไป 

๔.๑.๔ จัดท าแผนระดับท่ี ๓ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการที่มีการบรรจุโครงการที่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญและการด าเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนฯ ตามคู่มือที่ส านักงานฯ จัดท า ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ หน่วยงานจะต้องใช้ชื่อโครงการตามที่เสนอมาเท่านั้น 

๔.๑.๕ กรณีที่ข้อเสนอโครงการฯ ของหน่วยงานไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญฯ และประสงค์
จะเสนอข้อเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ หน่วยงานจะต้องพิจารณาทบทวน
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และปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ก่อนเข้าสู่
กระบวนการงบประมาณ 

๔.๒ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ 

๕.๒.๑ ประสานและบูรณาการระหว่างเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาความ
ครอบคลุมของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) และก าหนดประเด็น 
ที่ตอ้งให้ความส าคัขในแต่ละปีงบประมาณ 

๕.๒.๒ จัดให้มีการให้ค าปรึกษา (คลินิกให้ค าปรึกษาโครงการฯ) เพ่ือให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ 
สามารถหารือแนวทางการจัดท าโครงการฯ เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

๔.๓ ผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการ 

๔.๓.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการการจัดท าโครงการฯ และหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ อย่างเคร่งครัด 

๔.๓.๒ ประเมินข้อเสนอโครงการฯ บนหลักวิชาการ อย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ส านักงานฯ ก าหนด 

๔.๔ ส านักงบประมาณ 

๔.๔.๑ ประสานและหารือกับส านักงานฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตลอดกระบวนการการ
ด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ ที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

๔.๔.๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณของโครงการ/การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติโดยยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1)  เป็นหลัก  

๔.๔.๓ พิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ผ่านการจัดล าดับ
ความส าคัญของแต่ละปีงบประมาณ เป็นล าดับแรก  และส าหรับโครงการฯ  
ของหน่วยงานที่ไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญฯ และประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการ
เข้าสู่กระบวนการงบประมาณ  ส านักงานงบประมาณจะต้องให้ความส าคัขกับโครงการ 
ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ แล้ว  

๔.๕ ส านักงานฯ 

๔.๔.๑ สร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้หน่วยงานทั้งในส่วนของหน่วยงานกลาง หน่วยงานเจ้าภาพ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ 

๔.๔.๒ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายและค านิยาม
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงานและผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนมีความเข้าใจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 
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๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ เห็นชอบโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๕.๒ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

๕.๓ มอบหมายให้ส านักงานฯ น าผลการพิจารณาตามข้อ ๑ และ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

  

  



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๑ 
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คณุค่าฯ 

  



 

QR Code 
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับห่วงโซ่คุณค่าฯ 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๒ 
ปัจจัยภายใตห้่วงโซ่คุณค่าฯ ทีต่้องให้ความส าคัญ 

ในปี ๒๕๖๗ 
  



 

QR Code 
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ต้องให้ความส าคัญ

ในปี ๒๕๖๗ 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๓ 
รายการโครงการที่ผา่นกระบวนการจัดล าดบั

ความส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  



 

QR Code 
รายการโครงการส าคัญประจ าปี ๒๕๖๗ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ – ๔ 
ตารางสรุปการน าเข้าแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน 

ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

QR Code 
ตารางสรุปผลการน าเข้าแผนระดับ ๓  

ของหน่วยงาน 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓ การด าเนินการปฏิรูปประเทศ 



๔.๓ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : การด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศ โดยในมาตรา ๒๕๗ ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ 
ประกอบด้วย (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล ้า และ (๓) ประชาชน 
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย 
ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ได้แก่ (ก.) ด้านการเมือง (ข.) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ค.) ด้านกฎหมาย  
(ง.) ด้านกระบวนการยุติธรรม (จ.) ด้านการศึกษา (ฉ.) ด้านเศรษฐกิจ และ (ช.) ด้านอื่น ๆ ซึ่งก้าหนดให้เริ่ม
ด้าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้าน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดหวังภายในระยะเวลา ๕ ปี  

๑.๒ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ ก้าหนดให้มี 
แผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือก้าหนดกลไก วิธีการ และขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
รวมทั งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๘ วรรค ๓ ก้าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่จัดท า 
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย  
และมาตรา ๑๕ ก าหนดให้กรรมการปฏิรูปมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี โดยให้กรรมการปฏิรูป
ซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระอยู่ในต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการปฏิรูปซึ่งได้รับ
แต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่ และกรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั งอีกได้ 

๑.๓ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง  ๆ จ้านวน ๑๑ ด้าน  
เม่ือวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และที่ ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบแต่งตั งเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  
เม่ือวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูป จ้านวน ๑๓ ด้าน ได้แก่  
(๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (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 กรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับแต่งตั งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั งก้าหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ ต่อมาเม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั งกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม ทั งนี  คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ อันครบก าหนดห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่
จะพ้นจากต้าแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย 



๔.๓ - ๒ 
 

 

๑.๔ แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับ ๒ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ กลไก รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด้าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประเทศมีรากฐานที่มั่นคงและเหมาะสม
กับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้จัดท้าขึ นให้มีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการก้าหนดวิธีการและขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกลไกในการด้าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี  

แผนการปฏิรูปประเทศมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ครั้งแรกเม่ือวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๑ และได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อันประกอบด้วย การปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ที่มุ่งเน้นและให้ความส้าคัญไปที่
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock) โดยมี 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับขั นตอนและวิธีการไปสู่การปฏิบัติ   
โดยการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปได้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน ๕ ปีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 

๒. ผลการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ  

จากการด้าเนินการปฏิรูปประเทศในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา นับตั งแต่แผนการปฏิรูปประเทศประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บังคับใช้ครั งแรก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ก่อให้เกิด
การบรรลุผลในการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ ในทุกด้าน และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม 
มาตรา ๒๕๗ ทั้ง ๓ เป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ ที่ก าหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๓ – ๑) 
โดยส้านักงานฯ ขอยกตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ บางส่วน ดังนี  

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๒๕๗ 

ก. ด้านการเมือง  ๑. ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนา
อย่ า ง ยั่ ง ยื น ต าม ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง  และมี ความ
สมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถกุับการพัฒนาด้าน
จิตใจ 

๒. สังคมมีความสงบสุข เป็น
ธรรม และมีโอกาสอัน
ทั ด เ ที ย มกั น เพื่ อ ขจั ด
ความเหลื่อมล ้า 

๓. ประช าชนมี ค ว ามสุ ข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี

มีกลไกท่ีก้าหนดความรับผิดชอบของพรรค
การเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่
มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และ
ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

มีแอปพลิเคชัน Civic Education เพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั งในการเข้าถึง
ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั ง ข้อมูลพรรคการเมือง 
ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั ง 
 
 

ข. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน  
ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ให้มี ความคล่อ งตั ว  เปิ ด เผย 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกัน
การทุจริตทุกขั นตอน 
 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบ e-GP ซึ่งปัจจุบันได้เช่ือมโยง
ข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ข้อมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และ
ข้อมูลทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว  
 
 



๔.๓ - ๓ 
 

 

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามมาตรา ๒๕๗ 

ค. ด้านกฎหมาย  ส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

จัดให้ม ีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ท่ีมา : https://web.parliament.go.th/ 
assets/portals/5/files/T_0007.pdf) 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ขอ ง อ ง ค์ ก ร ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
กระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

มีการออกค าสั่ งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เร่ือง การรับค าร้องทุกข์หรือค า
กล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอ านาจการ
สอบสวน ซึ่งจากสรุปสถิติฐานความผิดคดีอาญา 
ในปี  ๒๕๖๔ มีจ้ านวนคดีที ่ร ับ ค้ า ร ้อ งท ุก ข์ 
จ้านวน ๖๓๗,๗๘๐ คดี โดยสามารถจับกุมได้ 
๖๐๒,๙๑๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๙๕) 

จ. ด้านการศึกษา  
อั ต ร าก า ร เข้ า เ รี ย นสุ ทธิ ร ะ ดั บก่ อน
ประถมศึกษา อายุ ๓-๕ ปี ไม่รวมเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้าเรียน
สุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕ 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึกษา 
อายุ ๓-๕ ปี ไม่รวมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(อปท.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้า
เรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ท่ีร้อยละ ๗๕.๑๕ 
  

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ  
สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
น าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SME 
CONNEXT รวมถึงพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งานกว่า ๘๒๑,๗๕๐ 
ครั ง ท้าให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ นร้อยละ 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
ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้าน
สุขภาพ พบว่า ปี ๒๕๖๓ มีค่าอยู่ที่ ๐.๖๐๗๘ 
เพิ่มขึ นจากปี ๒๕๖๒ มีการยกระดับหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทองให้ประชาชนได้
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกพื นท่ี 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๓ - ๑) 

๓. ข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

ส้านักงานฯ ได้ประมวลผลการด้าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่จะสิ นสุดระยะเวลาด้าเนินการลง
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยการด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ ได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในห้วงเวลาตามที่ก าหนดแล้ว ทั งนี  เพื่อให้การด าเนินการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปหลัง
การสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ส้านักงานฯ จึงได้จัดท้าข้อวิเคราะห์
เกี่ยวกับการด้าเนินการปฏิรูปประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการระยะต่อไป ดังนี    
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๓.๑ การด าเนินการประเด็นต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ ๒ อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  การด้าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ถ่ายระดับเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา ๒๕๗ และ 
การด าเนินการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๘ มาก าหนดเป็นเป้าหมายอันพึงประสงค์ 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั ง ๑๓ ด้าน โดยด้าเนินการผ่านเรื่องและประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ฉบับปี ๒๕๖๑ รวมทั งกิจกรรม Big Bock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งในทุกด้าน 
ของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับ ๒ อ่ืน ๆ  
ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยส้านักงานฯ ได้จัดท้าความเชื่อมโยงของเป้าหมายของกิจกรรม  
Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทฯ 
และเป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนั น ในระยะต่อไปสามารถน า
ประเด็นปฏิรูปประเทศไปด าเนินการต่อเนื่องผ่านแผนระดับ ๒ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๔.๓ - ๒) 

๓.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
๓.๒.๑ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการฯ  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั ง ๑๓ คณะ ที่ได้รับ 

การแต่งตั งตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒  
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีวาระการด ารงต าแหน่งครบ ๕ ปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกแล้ว 
เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  โดยมาตรา ๑๕ วรรค ๒ ของพระราชบัญญัติแผนและขั นตอน 
การด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก้าหนดให้กรรมการฯ ซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ 
อยู่ในต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการปฏิรูปซึ่งได้รับแต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่  

๓.๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั งในส่วนของ (๑) การจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา ๑๑ โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๑ (๒) การปรับปรุง



๔.๓ - ๕ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามมาตรา ๑๓  
โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๓) การด าเนินการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้มี 
การด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศ ให้รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือรัฐสภา  
ตามมาตรา ๒๖ และ มาตรา ๒๗ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อน
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถด้าเนินการ
ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ รวมทั ง (๔) การพิจารณาสรุปผลการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประจ าปี มาตรา ๒๕ โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลฯ ประจ้าปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในห้วงปีที่ผ่านมา 

๓.๒.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่ หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศสิ นสุดลง 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๓ คณะ ในส่วนของประธาน
กรรมการยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี  ๒๕๖๕ ในที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ เพียงหน้าที่เดียว โดยรายงานสรุปผลการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ้าปี  ๒๕๖๕ จะเป็นรายงานฯ ประจ าปีของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับสุดท้าย  
ที่ส้านักงานฯ จะด้าเนินการจัดท้าขึ น เพ่ือสรุปผลการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตั งแต่
มีการประกาศใช้  ซึ่งจะด้าเนินการจัดท้าร่างรายงานฯ โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าภายในช่วง ๓๐ วันหลังไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๖ และจะด้าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

๓.๓ การปรับปรุงกลไกการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลังจากสิ นสุดการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
มีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
๓.๓.๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก้าหนดให้มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จ้าเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวน แก้ไข และยกเลิก
บทบัญญัติต่าง ๆ อาทิ การยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับข้อก้าหนดของแผนระดับที่ ๒ 

๓.๓.๒ หน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แม้ว่าการปฏิรูปประเทศจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐทั งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
และหน่วยงานร่วมด้าเนินการ ยังสามารถน้าประเด็นการปฏิรูปประเทศที่มีความต่อเนื่อง  
ไปด้าเนินการผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด้าเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน  

๓.๓.๓ หน่วยงานและผู้มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ได้แก ่ 
(๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ด้าเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติแผนและขั นตอน 

การด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสิ นแล้ว โดยยังคงเหลือเพียงภารกิจหน้าที่ 
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ของที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผล  
การด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ้าปี ๒๕๖๕  

(๒) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ส้านักงานฯ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส้านักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกันพิจารณาความจ้าเป็น และความเหมาะสมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และอ้านาจของส้านักงาน ป.ย.ป. ตามข้อ ๑๖ ของค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในการยุติบทบาทการด้าเนินการของหน่วยงาน รวมทั งมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั งหน่วยงาน 
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๓) หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนบทบาทและอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานฯ 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนระดับ ๒ อ่ืน เป็นกรอบในการด้าเนินการเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงกลไก กรรมการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

๓.๓.๔ การติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ มีแนวทางในการด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

(๑) การรายงานผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยหน่วยงานน้าเข้ารายงานผลความคืบหน้าการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาด้าเนินโครงการ และเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

(๒) การจัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยส้านักงานฯ  
จะด้าเนินการสรุปผลการด้าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศเป็นรอบรายงานสุดท้าย  
และน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก่อนรายงานต่อรัฐสภาทราบตามขั นตอนของกฎหมายต่อไป 

(๓) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕  
โดยส้านักงานฯ จะใช้ข้อมูลผลการด้าเนินการปฏิรูปประเทศสิ นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท้ารายงานฯ เพ่ือน้าเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงาน 
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
แผนและขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. แนวทางการด าเนินการภายหลังการสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ 

๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ  ให้ด้าเนินการ ดังนี  

๔.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐน้าประเด็นการปฏิรูปประเทศไปด้าเนินการต่อเนื่อง ผ่านกลไกของ 
แผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด้าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ  



๔.๓ - ๗ 
 

 

๔.๑.๒ ให้ทุกหน่วยงานเร่งด้าเนินการทบทวน ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไก และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ อาทิ  ส้านักงานฯ พิจารณายกเลิก
พระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับแผนสามระดับ โดยตัดแผนการปฏิรูปประเทศออกจากกลไกของแผนสามระดับ 

๔.๑.๓ ให้ส้านักงานฯ ร่วมกับส้านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ้าเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อ้านาจหน้าที่ของส้านักงาน ป.ย.ป. เพ่ือด้าเนินการตามข้อ ๑๖ ของค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในการยุติบทบาทการด้าเนินการของหน่วยงานตามที่บัญญัติไว้ 
รวมทั งมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั งหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด และน้าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในคราวต่อไป 

๔.๒  แนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ ให้ด้าเนินการดังนี  

๔.๒.๑  หน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้พิจารณา
ทบทวนบทบาทและอ้านาจหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒  
เป็นกรอบในการด้าเนินการ รวมไปถึงกลไกและกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสม 

๔.๒.๒  การด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาด้าเนินการของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ทั งในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศใน
ระบบ eMENSCR ให้หน่วยงานน้าเข้าผลการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับห้วงเวลาด้าเนินการและ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร การจัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ส้าหรับรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕  
เป็นรอบรายงานสุดท้าย และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการด้าเนินการปฏิรูปประเทศสิ นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ เห็นชอบแนวทางการด้าเนินการภายหลังการสิ นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ ตามข้อ ๔ ที่ส้านักงานฯ เสนอ 

๕.๒ มอบหมายส้านักงานฯ น้าผลการพิจารณา ตามข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๑ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรปูประเทศตามเป้าหมาย
มาตรา ๒๕๗ และ มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ 



 

QR Code 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ 

ตามเป้าหมายมาตรา ๒๕๗ และ ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ 
 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ – ๒ 
ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏิรูปประเทศ 

กับเป้าหมายของแผนระดับที่ ๒ 
 



 

QR Code 
ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปูประเทศ 

กับเป้าหมายของแผนระดับที่ ๒ 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๔  แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

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



๔.๔ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
ฉบับปรับปรุงตามผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามที่ส านักงานฯ น าเสนอ จากนั้น
ส านักงานฯ ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพ่ือให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 ๑.๒ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ตามที่ส านักงานฯ เสนอ และให้ส านักงานฯ รับความเห็น
ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการ  

 ๑.๓  ส านักงานฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ตามมติของคณะรัฐมนตรี และได้น าส่ง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปยังส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา  เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภา
ผู้แทนราษฎร จากนั้นจะกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือน ากราบขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความชัดเจน 
สามารถน าไปสู่การแปลงแผนที่เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานฯ จึงได้น าเนื้อหาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ มาขยายความ โดยเพ่ิมเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติของกระบวนการหลักทั้งหมดในการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผล โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 ๒.๑  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่านกลไกต่าง ๆ 

  ๒.๑.๑  คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี ตามความนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เพ่ือให้เป็นกลไกการด าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้การขับเคลื่อนหมุดหมายต่าง ๆ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีจ านวนทั้งสิ้น ๕ คณะ ดังนี้  



๔.๔ - ๒ 
 

คณะที่  ๑ รับผิดชอบ ๓ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่  ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน า 
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของ 
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และหมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

คณะที่ ๒ รับผิดชอบ ๓ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค และหมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

คณะที่ ๓ รับผิดชอบ ๓ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมุดหมายที่ ๙ ไทยมี 
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

คณะที่ ๔ รับผิดชอบ ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า และหมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คณะที่ ๕ รับผิดชอบ ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แต่ละคณะ มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
นโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย รวมถึงอ านวยการ สั่งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามนโยบาย
และแนวทางที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการฯ แต่ละคณะจะมีรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการ
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามล าดับ โดยส านักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

  



๔.๔ - ๓ 
 

  ๒.๑.๒  กลไกการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นกระบวนการในการเชื่อมโยงการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐ ให้สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ในฐานะแผนระดับที่ ๒ โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการ
ถ่ายระดับสู่แผนระดับที่  ๓ เพ่ือถ่ายระดับของเป้าหมายและก าหนดโครงการ/ 
การด าเนินงานที่สามารถส่งผลตอการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
และยุทธศาสตร์ชาติได้ ทั้งนี้ ส านักงานฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงาน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะหารือกับส านักงบประมาณ 
เพ่ือผนวกประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่ต้องมุ่งเน้นในแต่ละปี 
เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานบูรณาการ 

  ๒.๑.๓  กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

  ๑) การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 

  ๒) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในระดับต าบล โดยการ
สร้างเครือข่ายระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยงการท างานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไก
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ กลไกการปกครองท้องที่ กลไกการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น กลไกองค์กรภาคประชาชน และกลไกองค์กรในต าบลอ่ืน ๆ 
ตามหลักการประสานก าลังของ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” เพ่ือน าประเด็นของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และวิสัยทัศน์ 
ของต าบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ 

  ๒.๑.๔ กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

  ๑) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ภาคประชาสังคม และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน
น าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปพิจารณาประกอบ
แนวคิดการด าเนินกิจการและแผนลงทุนทางธุรกิจ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยน าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เปิดช่องทางและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสร่วมแสดงความเห็น และ 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ 

  ๒) การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป โดยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม 
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความเห็นของประชาชน และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนแผนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 



๔.๔ - ๔ 
 

 ๒.๒ แนวทางการติดตามประเมินผล 

 ๒.๒.๑ การติดตามประเมินผลโดยกลไกของภาครัฐ 

  ๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ  ได้แก่ 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และส านักงบประมาณ โดยใช้ระบบ 
eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการด าเนินการ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
และการรายงานผลจากหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ท างานร่วมกันอย่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

  ๒) การติดตามประเมินผลโดย ส านักงานฯ ในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  รวมทั้ ง 
เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ ที่จะจัดตั้ งขึ้น และเป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานฯ 
จะด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงลึก 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในการก ากับดูแล 
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ 
และ (๒) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ ในภาพรวม เพ่ือประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของ
การบรรลุ เป้ าหมายของแผน พัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ รวมถึงความส าเร็จของ 
การด าเนินงานแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๒.๒.๒. การติดตามประเมินผลจากภาคีภายนอก  

ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลางที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความ
เชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงาน เพ่ือให้
ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ การติดตามประเมินผล
โดยภาคีการพัฒนา อาทิ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน 
องค์กรระหว่างประเทศ และการติดตามประเมินผลโดยสาธารณชน  โดยเปิดให้
ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลการติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อ 
การด าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้อย่างเปิดเผย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามวาระ ๔.๔) 

 

 



๔.๔ - ๕ 
 

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้ง ๕ คณะ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส านักงานฯ เห็นควรก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ แต่ละคณะ ดังนี้ 

 ๓.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 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 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๓.๑.๙  
- ๓.๑.๑๓ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน กรรมการ 

๓.๑.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับ
มอบหมาย 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

๓.๑.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
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 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ 

๓.๒.๘ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๓.๒.๙  

- ๓.๒.๑๓ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน กรรมการ 



๔.๔ - ๖ 
 

๓.๒.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

๓.๒.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

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 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 

๓.๓.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

๓.๓.๕ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

๓.๓.๖ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการ 

๓.๓.๗ ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กรรมการ 

๓.๓.๘ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๓.๓.๙  

-๓.๓.๑๓ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน กรรมการ 

๓.๓.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

๓.๓.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการ 

๓.๔.๘ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
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๓.๔.๙  

- ๓.๔.๑๓ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน กรรมการ 

๓.๔.๑๔ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

๓.๔.๑๕ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 

๓.๕.๖ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 

๓.๕.๗ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ 

๓.๕.๘ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการ 

๓.๕.๙ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

๓.๕.๑๐ 

-๓.๕.๑๔   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน กรรมการ 

๓.๕.๑๕ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

๓.๕.๑๖ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๓ ตามข้อ ๒ 

 ๔.๒ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ 
จ านวน ๕ คณะ ตามองค์ประกอบในข้อ ๓ และมอบหมายให้ส านักงานฯ จัดท าเป็นค าสั่ง 
ส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลงนาม 
ในค าสั่งต่อไป 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔ 
แนวทางการขบัเคลื่อนและตดิตามประเมินผล 

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

 



 

QR Code 
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล  

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๕ การแตง่ตัง้คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าตแิละ

คณะกรรมการที่เกีย่วขอ้ง 
๔.๕.๑ การแตง่ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
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ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕    : การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ : การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติ รวมถึงกำรติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำนของรัฐ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรี  
เป็นประธำนกรรมกำร ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ รองนำยกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร  ปลัดกระทรวงกลำโหม  
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ผู้บัญชำกำรทหำรบก ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ  
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และประธำนสมำคมธนำคำรไทย เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์ในด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนสำธำรณสุข 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหรือด้ำนอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ จ ำนวน 
ไม่เกินสิบเจ็ดคน ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง และควำมหลำกหลำยของช่วงอำยุด้วย ตำมนัยของมาตรา ๑๒ (๖) และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละห้ำปี โดยที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระนั้นจะอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ และอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกได้ ตามนัยของมาตรา ๑๓  

๑.๒ นำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมในประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื่อวันที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  
ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๒ ท่ำน โดยให้ด ารงต าแหน่งถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
(รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบวำระ ๔.๕.๑ – ๑) ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
แต่งตั้งนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยมีวำระ 
กำรด ำรงต ำแหน่งห้ำปี ตั ้งแต่วันที ่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ ซึ ่งจะด ารงต าแหน่งถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบวำระ ๔.๕.๑ – ๒) ส่งผลให้มีกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติที่ได้รับกำรแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น ๑๓ ท่ำน 



๔.๕.๑ - ๒ 
 

๒. ข้อเท็จจริง 

๒.๑ ที่ผ่ำนมำได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออกและอายุครบ ๗๕ ปี 
ตามที่กฎหมายก าหนด รวม ๗ ท่าน จากจ านวน ๑๓ ท่าน โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่พ้นจากต าแหน่งด้วยการลาออก จ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง 
(๒ ) นำยพลเดช ปิ่นประทีป (๓ ) นำยสมคิด จำตุศรี พิทักษ์  (๔ ) นำยสุวิทย์  เมษินทรีย์ 
และ (๕) นำยอุตตม สำวนำยน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอายุเกิน 
๗๕ ปี จ านวน 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 ปัจจุบันมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงด ารงต าแหน่งจ านวน ๖ ท่าน โดยเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ด ารงต าแหน่งได้ครบวาระห้าปี ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
จ านวน ๕ ท่าน ได้แก ่(๑) นายกานต์ ตระกูลฮุน (๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช (๓) นายบัณฑูร ล่ าซ า 
(๔) นายวิษณุ เครืองาม และ (๕) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ส ำหรับนายทศพร ศิริสัมพันธ์ 
จะครบวำระกำรด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านอายุของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งครบ ๕ ปี ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่สำมำรถจะแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้ต่อไปอีกวำระหนึ่ง สรุปรำยละเอียด 
ดังนี้ 

๓. การด าเนินการ 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  เห็นชอบ 
กำรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมและสรรหาบุคคลอ่ืนเพิ่มเติม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่สามารถด ารงต าแหน่งในวาระต่อไปได้ครบห้าปี ตำมที่กฎหมำยก ำหนด จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  
นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายบัณฑูร ล่ าซ า และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมี
อายุครบเจ็ดสิบห้าปีก่อนครบวาระในห้วงห้าปี จ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม ที่จะด ำรง
ต ำแหน่งถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่จะด ำรงต ำแหน่งถึงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๗  

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ณ วันที ่ 
๒๘ ส.ค. ๖๕ 

สามารถด ารงต าแหน่งครบห้าปี 
และวันที่สามารถจะด ารง

ต าแหน่ง ตามที่กฎหมายก าหนด 

๑ นำยกำนต์   ตระกลูฮุน ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ๖๗ ปี √ 

๒ นำยชำติศิริ  โสภณพนิช ๑๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ๖๓ ปี √ 

๓ นำยบัณฑรู  ล่ ำซ ำ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ๖๙ ปี √ 

๔ นำยวิษณุ เครืองำม ๑๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๙๔ ๗๑ ปี วันที่ ๑๕ กนัยำยน ๒๕๖๙ 

๕ พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ๑๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ๗๒ ปี วันท่ี ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๗ 



๔.๕.๑ - ๓ 
 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ขอควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้ง (๑) นำยวิษณุ เครืองำม (๒) พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ (๓) นำยกำนต์ ตระกูลฮุน 
(๔) นำยชำติศิริ โสภณพนิช และ (๕) นำยบัณฑูร ล่ ำซ ำ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติอีกวาระหนึ่ง และให้มีการสรรหาบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และน ำเสนอตำมกระบวนกำร ทั้งนี้ มอบหมำย
ส ำนักงำนฯ น ำผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

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

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๑ - ๑ 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 

ตามที่มาตรา  ๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและมาตรา  ๒๗๕  
บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทํา  การกําหนด  เป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  สาระท่ีพึงมี  
และเร่ืองอื่น 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  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  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  ป่ินประทีป 
 (๗) นายวิษณุ  เครืองาม 
 (๘) นายศุภชัย  พานิชภักดิ์ 
 (๙) นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 
 (๑๐) นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ 
 (๑๑) พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
 (๑๒) นายอุตตม  สาวนายน   



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง 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 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

ตามที่มาตรา  ๖๕  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตรช์าติ
เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า  
แผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
และมาตรา  ๒๗๕  บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดท า  การก าหนด  เป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะ 
บรรลุเป้าหมาย  สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ  ซึ่งขณะนี้มีการตราพระราชบญัญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ขึ้นแล้ว  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่   ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จึงมีมติให้แต่งตั้ง 
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๕ การแตง่ตัง้คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าตแิละ

คณะกรรมการที่เกีย่วขอ้ง 
 ๔.๕.๒ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าต ิ

 
 
 
 
 



๔.๕.๒ - ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕    : การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ : คณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร์ชาติ 
 

๑. ข้อเท็จจริง 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก ำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติไว้ ดังนี้ 

๑.๑.๑   มาตรา ๑๐ เมื่อมีกำรประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 
ประกอบกับวรรค ๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติเห็นว่ำมีความจ าเป็นต้อง
ปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความ
จ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ  ขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรีก่อน  

๑.๑.๒   มาตรา ๑๖ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะละไม่เกิน ๑๕ คน เพ่ือพิจำรณำจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติก ำหนด และปฏิบัติ
หน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยหรือตำมที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติมอบหมำย  

๑.๑.๓  มาตรา ๑๙ กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ
และคณะอนุกรรมกำรให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก าหนด 

๑.๑.๔  มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ ควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ ำ 
การด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ
ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และหำกกรณีไม่ด ำเนินกำรให้รำยงำนต่อณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติทรำบเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสั่งกำรต่อไป   

๑.๒ ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่ง 
ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมที่ประชุม
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบระเบียบ
ดังกล่ำวตำมมำตรำ ๑๙ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๐ มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

๑.๒.๑  ข้อ ๕ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ มีหน้าที ่ในการจัดท า 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด รวมทั้งกำรจัดท ำ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ตลอดจนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำนของรัฐ  

๑.๒.๒  ข้อ ๗ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละไม่เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งพ้นจำก
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ต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหมเ่ข้ำรับหน้ำที่  

๑.๒.๓  ข้อ ๘ ได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ โดยต้องมีสัญชาติไทย 
และมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 

๑.๓   คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ตำมประกำศคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนต่ำง ๆ จ านวน ๖ คณะ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้ก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจให้ ด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ ก ำหนด 
ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งครบก าหนด ๕ ปี 
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก  

๒. ข้อวิเคราะห ์

๒.๑    ความจ าเป็นในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑.๑   การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ คณะ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้น
จำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และคณะอนุกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้งในส่วนของการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน โดยยุทธศำสตร์ชำติได้ประกำศ
บังคับใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ และการจัดท าแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ทั้ง ๒๓ ประเด็นไดป้ระกำศบังคับใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒  

 ทั้ งนี้  ในส่วนของการท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานรัฐให้ มี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ของคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ตำมมำตรำ ๒๖ ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ปัจจุบันมีกลไกในการท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินการของหน่วยงานรัฐก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนกลไกของ
ผู้ตรวจรำชกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป. )
คณะกรรมกำรระดับชำติ และภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑.๒  ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติชุดปัจจุบันที่ก ำลังจะหมดวำระ 
กำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๕ ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ครบถ้วนแล้ว โดยมีความจ าเป็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ชุดใหม่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงหรือควำมจ ำเป็นของประเทศ ตำมมำตรำ ๑๖ 
หรือกรณีพบว่ามีการด าเนินการของหน่วยงานรัฐใดที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทฯ ตำมมำตรำ ๒๖ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสามารถพิจารณา
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แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะได้ในโอกำส
ต่อไปตำมควำมเหมำะสม 

๒.๒     การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมในทำงปฏิบัติในชั้นนี้ จึงเห็นควรให้ยกเลิก
ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจำกเป็น
กฎระเบียบที่มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติโดยตรงและให้ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบฯ ฉบับใหม่ที่มีควำมเหมำะสมกับบริบท
กำรพัฒนำประเทศในห้วงระยะต่อไป กรณีที่มีควำมจ ำเป็นในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติชุดใหม่ข้ึน เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๒๖ ในห้วงเวลำถัดไป     

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ขอควำมเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจำกจำกคณะกรรมกำรจัดท ำฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อ ๕ ของระเบียบฯ ในกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมกำรจัดท ำฯ  
จะสิ้นสุดกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระในวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในส่วนของหน้ำที่ในกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ให้ด ำเนินกำรผ่ำนกลไก 
กำรติดตำมฯ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

๓.๒ ขอควำมเห็นชอบให้ส านักงานฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ และด าเนินกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่ง 
หรือหลายคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือ
ความจ าเป็น ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ตำมนัยของมำตรำ ๑๐ วรรค ๔ หรือจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๖ ของพระรำชบัญญัติ
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม 
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เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕.๒ 
• ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ 
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ 
(ฉบับที่ ๒) วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

 

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เร่ือง  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
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเม่ือวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐  จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  โดยยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  และใช้ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้แทน  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ขอบเขต 
 สถาบันพระมหากษัตริย์  การทหาร  อธิปไตย  การต่างประเทศ  ภัยพิบัติ  อาชญากรรม   

การเข้าเมืองผิดกฎหมาย  การก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติ  ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  และภัยอื่น ๆ  
ที่คุกคามความม่ันคงแห่งชาติ 

 (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 
 
 
 
 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 
   

 

 

๒. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ขอบเขต 
 การค้า  การลงทุน  การผลิต  การบริการ  ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจชุมชน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การพัฒนาพื้นที่พิเศษ  โครงสร้างพื้นฐาน  ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
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 
 (๑๑) นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 
 (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 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง 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  มอสบ้ี กรรมการ 
 (๙) นายศิริชัย  ไม้งาม กรรมการ 
 (๑๐) นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ กรรมการ 
 (๑๑) นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ กรรมการ 
 (๑๒) นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
 ขอบเขต 
 ทรัพยากรนํ้า  พลังงาน  โลกร้อน  การปลูกป่า  ขยะมูลฝอย  การกัดเซาะชายฝั่ง  

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 
 
 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง 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  ศิริสัมพันธ์ 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 
ในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ตามมาตรา ๗ มาตรา  ๘  
และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง 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 



ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาตดิ้านตา่ง ๆ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๖  บัญญัติให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ  ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก าหนด   
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยมติของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓  จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 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) พลต ารวจโท สราวุฒิ  การพานิช กรรมการ 
 (๑๔) นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ กรรมการ 
 (๑๕) นายวิโรจน์  นรารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



๒. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ขอบเขต 
 การค้า  การลงทุน  การผลิต  การบริการ  ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจชุมชน  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ   
การอ านวยความสะดวกในทางธุรกิจ  การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการณ์ 

 (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. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 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 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 (๑๑) นายพงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล กรรมการ 
 (๑๒) นางชฎาทิพ  จูตระกูล กรรมการ 
 (๑๓) นายเฉลิมพล  ปุณโณฑก กรรมการ 
 (๑๔) นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ขอบเขต 
 ความเป็นธรรมในสังคม  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. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อม 
 ขอบเขต 
 ทรัพยากรน้ า  พลังงาน  ภาวะโลกร้อน  การปลูกป่า  ขยะมูลฝอย  การกัดเซาะชายฝั่ง  

ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหามลภาวะ  ระบบนิเวศ  ผังเมือง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (๑) นายธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการ 
 (๒) นายธรณ์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ 
 (๓) นางสาวนิศรา  การุณอุทัยศิริ กรรมการ 
 (๔) นางบรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย กรรมการ 
 (๕) นายเผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์ กรรมการ 
 (๖) นายพิสุทธิ์  เพียรมนกุล กรรมการ 
 (๗) นายสุวัช  สิงหพันธุ์ กรรมการ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 (๘) นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
 (๙) นางสาวลดาวัลย์  ค าภา กรรมการ 
 (๑๐) พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข กรรมการ 
 (๑๑) นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ กรรมการและเลขานุการ  
๖. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ขอบเขต 
 โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  การปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  การพัฒนากระบวนการยุติธรรม  (ต ารวจ  อัยการ  ศาล  
ทนายความ  ราชทัณฑ์)  บทบาทภาครัฐในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  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 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจ านวนที่จะพึงมีตามที่ก าหนดในมาตรา  ๑๖  

แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมีมติ
แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมในภายหลังได้  หรือย้ายรายชื่อกรรมการไปอยู่ในด้านอื่นซึ่งมีความเหมาะสม  
และจ าเป็น  รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ 

ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้นและที่จะแต่งตั้งเพ่ิมเติมต่อไป  มีหน้าที่
และอ านาจด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย  โดยให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่   
๒๖  กันยายน  ๒๕๖๕  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย  และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 



๕-๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


