
 
ที่  นร ๑๑๑๒/๒๗๒๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
     ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

 ๒๐  พฤษภำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษำยน ๒๕๖๕ 

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำบันทึกข้อควำม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๒๖๗๓  ลงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๕  

  ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
ได้เห็นชอบให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษำยน ๒๕๖๕ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย เพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีทรำบ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เรื่ องดังกล่ำวเข้ำข่ำยที่ จะต้องน ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔ (๑๒)  
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  และ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยนำยกรัฐมนตรีในฐำนะประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้เห็นชอบให้
เสนอคณะรัฐมนตรีรับทรำบ  

๒. สาระส าคัญ 

  ส ำนักงำนฯ ขอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ณ เดือนเมษำยน ๒๕๖๕ โดยมีสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส ำนักงำนฯ ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “จัดท ำ
โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๗” ในวันที่ 
๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี และกำรแพร่ภำพผ่ำนทำง 
Youtube Channel ที่ช่อง ThailandCSreform เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานต่อไปได้ โดยครู ก ของแต่ละหน่วยงำนตำมที่หัวหน้ำหน่วยงำน
นั้น ๆ มอบหมำยให้เป็นผู้แทนของหน่วยงำนต้องสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ของกระบวนในกำรจัดท ำโครงกำร
เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำเลือกเป้ำหมำยแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อน เพ่ือเติมเต็มช่องว่างในการขับเคลื่อนปัจจัยภายใต้
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ทั้งในส่วนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมในทุกปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำฯ และก ำหนดประเด็นที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือรองรับ
กำรขับเคลื่อนในปัจจัยนั้น ๆ รวมถึงสามารถพัฒนาและจัดท าข้อเสนอโครงการฯ  
ให้ประจักษ์ว่ามีความเป็นไปได้ในการท าให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ จะได้ด ำเนินกำร
กระบวนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำรเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติของแต่ละหน่วยงำนต่อไป  

๒.๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ ๓ ส ำนักงำนฯ  
ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและตรวจสอบแผนระดับที่ ๓ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ในส่วน
ของแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ที่เข้ำสู่กำรพิจำรณำกลั่นกรองของส ำนักงำนฯ โดยที่ผ่ำนมำพบว่ำ หน่วยงำนของรัฐ
ยังมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในกำรหลักกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ซึ่งตำมหลักกำรและแนวทำงกำร
จัดท ำแผนระดับที่ ๓ เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ที่ก ำหนดให้ทุกแผนอ่ืนใดที่จัดท าขึ้น 
โดยหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้จัดเป็นแผนระดับที่ ๓ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติทั้งหมด โดยหลักการในการมีแผนปฏิบัติการด้าน... ให้มีเฉพาะที่จ าเป็น
เท่านั้น โดยอำจมีตำมที่กฎหมำยล ำดับศักดิ์ตั้งแต่พระรำชกฤษฎีกำขึ้นไปก ำหนด หรือมีตำมควำมจ ำเป็น 
ในกำรพัฒนำเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่มิใช่เป็นเพียงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน
ภำยในกระทรวงเดียวกันเท่ำนั้น ท ำให้กำรเสนอแผนปฏิบัติกำรด้ำน... เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
มีเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งหำกนับจำกวันที่ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๓๗ แผน โดยมสีถำนะในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ ๑) แผนปฏิบัติกำรด้ำน... ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำ
และรำยงำนให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบแล้ว และยังมีผลบังคับใช้อยู่ จ ำนวน ๗๒ แผน โดยมีแผนฯ ที่มีกำร
ประกำศบังคับใช้เพ่ิมเติมจ ำนวน ๖ แผน ๒) แผนปฏิบัติกำรด้ำน... ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ
ส ำนักงำนฯ จ ำนวน ๒๘ แผน ๓) แผนปฏิบัติกำรด้ำน... ที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร/สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 
๓๑ แผน ๔) แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของส านักงานฯ อยู่ระหว่างน าเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรี จ านวน ๖ แผน ได้แก่ (๑) (ร่ำง) แผนรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (๒) (ร่ำง) นโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ในด้ำนเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๘๐) (๓) (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) (๔) แผนด้ำนกำร
อุดมศึกษำเพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ (๕) (ร่ำง) กรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐ และ (ร่ำง) แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และ (๖) (ร่ำง) แผนกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๒.๑.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ส ำนักงำนฯ 
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบแฟ้มบ้ำน
พัฒนำคนไทย (Logbook) ให้เป็นเครื่องมือที่สำมำรถใช้ในกำรเก็บข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลบุคคลเพ่ือกำร
พัฒนำแต่ละช่วงวัยในพ้ืนที่  โดยรำยละเอียดของแบบสอบถำมที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกันไป
ตำมช่วงวัยของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ได้มีชุดข้อมูลกำรพัฒนำคนในระดับพ้ืนที่ ที่เข้ำมำเติมเต็มและตรวจสอบ
ควำมถูกต้องซึ่งกันและกันของข้อมูลที่ได้จำกกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้ข้อมู ล 
ในระบบ TPMAP มีควำมถูกต้องและครอบคลุมมิติกำรพัฒนำมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ข้อมูลกำรพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยดังกล่ำว ถือเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรค ำนวณและก ำหนดดัชนีกำรพัฒนำคนหลำกหลำยมิติ 
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(Multidimensional Poverty Index : MPI) ในระดับประเทศและพ้ืนที่ รวมถึงเป็นข้อมูลในกำรก ำหนด
เกณฑ์ของขั้นกำรพัฒนำ (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) รวมถึงเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินกำรแก่ ศจพ.
ในระดับต่ำง ๆ และทีมปฏิบัติกำรฯ ในพ้ืนที่ ในกำรน ำไปใช้ก ำหนดและชี้ประเด็นกำรพัฒนำแบบพุ่งเป้ำ  
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยได้อย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำง
กำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับรูปแบบ 
กำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย โดยจัดท ำรำยงำนสรุปผลควำมคืบหน้ำในภำพรวมของกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ภำยใต้แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้ำน ซึ่งจะเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำส ำหรับกิจกรรม 
Big Rock ที่มีควำมล่ำช้ำหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ และเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด โดยในรอบรายงานที่
ผ่านมา (รอบตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) มีกิจกรรม Big Rock ที่ด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ขับเคลื่อนฯ ที่ก าหนดไว้ จ านวน ๗ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ด้านการเมือง ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ (BR0103) 
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ และในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ (BR0105) กำรปรับปรุง
โครงสร้ำงและเนื้อหำของรัฐธรรมนูญเพ่ือกำรปฏิรูป (๒) ด้านกฎหมาย ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ (BR0302)  
จัดให้มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน และในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ (BR0305) 
จัดท ำประมวลกฎหมำยเพ่ือรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  
(๓) ด้านกระบวนการยุติธรรม ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ (BR0403) กำรจัดหำทนำยควำมอำสำประจ ำสถำนี
ต ำรวจให้ครบทุกสถำนีทั่วประเทศ (๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ (BR1102) กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำร
ทุจริตที่มีประสิทธิภำพ และ (๕) ด้านการศึกษา ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ (BR1204) กำรจัดอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน โดยจะได้มี
กำรเน้นย้ ำถึงปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ ส ำหรับควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในระดับเป้ำหมำยย่อย 
ที่ก ำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมรูปแบบที่ได้น ำเสนอในรอบรำยงำนก่อนหน้ำนั้น  
ส ำนักงำนฯ จะได้จัดท ำไว้เป็นเอกสำรประกอบเพื่อใช้ในกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยจะได้น ำเสนอรูปแบบกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ ดังกล่ำว  
ในรอบเดือนมกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกำรรำยงำนครั้งที่ ๑๕ ต่อไป 

๒.๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ได้พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้สำมำรถ
แสดงผลข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย โดยเชื่อมข้อมูลจำกฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุน  
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ (Open Data Portal for Monitoring and 
Evaluation Government Projects under National Strategy : Open-D) เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรวิเครำะห์จัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  โดยได้มีกำรพัฒนำระบบจัดกำรคุณภำพข้อมูลเปิด 
บนฐำนข้อมูล Open-D เพ่ือให้สะดวกต่อกำรน ำเข้ำและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล  และได้มีกำรพัฒนำหน้ำ

/แสดงผล... 



 
 
 

-๔- 

แสดงผลให้มีรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย อำทิ แสดงผล
ในรูปแบบแท็กคลำวด์จำกกำรประมวลชุด
ข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์หรือมีควำมคล้ำยกัน 
แสดงผลวิเครำะห์ข้อมูลด้วยมิติเชิงภำพ แผนที่ 
แผนภูมิชนิดต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหน่วยงำนของรัฐมี
ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบกำรวิเครำะห์ จัดท ำ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนกำร
บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำตร์ชำติและแผน
ระดับต่ำง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่ งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่ อวั นที่  ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่ อง  
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๔ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) เพ่ือให้หน่วยงำน
ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยจำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ (รำยงำน
ประจ ำปี) ช่องว่ำงกำรพัฒนำของห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (FVCT) และข้อมูลโครงกำรจำกระบบ 
eMENSCR ประกอบกำรวำงนโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำร โดยได้มีค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ (๑) กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ที่ ๓ กำรเกษตร เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ๐๓๐๔๐๑ และ (๒) 
กำรเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำก ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ที่ ๑๖ เศรษฐกิจ
ฐำนรำก เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ๑๖๐๑๐๑ อีกทั้งในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้เสนอประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลตำมห่วงโซ่คุณค่ำฯ ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ 
(๑) ด้ำนเศรษฐกิจ (๒) ด้ำนสังคม (๓) ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคน และ (๔) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่ง
ผู้ตรวจรำชกำรในระดับกระทรวง/กรม คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และคณะอนุ กรรมกำรตรวจสอบฯ ที่
เกี่ยวข้อง ต้องใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร แผนกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวง/กรม เพื่อขับเคลื่อนกำร
บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ผู้ตรวจรำชกำรจะต้องประสำนบูรณำกำรกับผู้ตรวจสอบรำชกำรของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมห้วงเวลำของแผนแม่บทฯ  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรตรวจรำชกำรเป็นกลไกในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจรำชกำรในระดับ 
กระทรวง/กรม คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบฯ ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีการ 

/ติดตาม... 




