
 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom 

 
  



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องเดช สนิทวงศ ์อาคาร ๑ ชั้น ๓  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านแอปพลิเคช่ัน Zoom 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

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

๓.๑.๒ โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๓.๑.๓ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๓.๑.๔ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

๓.๑.๕ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือหารือ 
          ประเด็นขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ ในระยะต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 



๑-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 



๒-๑ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ 

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

๑. ความเป็นมา 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมา
ยังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
โดยไมม่ีกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 



๓.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓    :  เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ

การด าเนินการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยสรุปรายละเอียดสาระส าคัญ ดังนี้ 

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

๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ตามที่
ส านักงานฯ เสนอ โดยมอบหมายให้ ส านักงานฯ ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) ให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ตาม
ขั้นตอนต่อไป โดยการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในทุกประเด็นแผนแม่บทฯ  โดยยังคงเป้าหมาย
ระดับประเด็น (Y2) ๓๗ เป้าหมาย และเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยเป้าหมายแผน
แม่บทประเด็น มีการปรับตัวชี้วัดจากเดิม ๓๙ ตัวชี้วัด เป็น ๔๑ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
มีการปรับตัวชี้วัดจากเดิม ๑๗๐ ตัวชี้วัด เหลือ ๑๖๗ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จากเดิม ๑๖๖  
ค่าเป้าหมาย เป็น ๑๗๒ ค่าเป้าหมาย ในส่วนแนวทางการพัฒนา มีการปรับปรุง มีจ านวน ๗๙ แนวทาง 
ยกเลิก จ านวน ๗ แนวทาง และ เพิ่มเติม จ านวน ๒๔ แนวทาง ทั้ งนี้  ภายหลังมีการปรับแล้ว 
มีแนวทางการพัฒนา รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๙๒ แนวทาง จากเดิมมีจ านวน ๓๗๕ แนวทาง  

 



๓.๑-๒ 
โดยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สรุปได้ ดังนี้ 

๑.๑) ประเด็นแผนแม่บทฯ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มี ๕ แผนย่อย ๑๗ 
แนวทางการพัฒนา ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 

๑.๒) ประเด็นแผนแม่บทฯ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี ๒ แผนย่อย ๘ แนว
ทางการพัฒนา ปรับ ๗ คงเดิม ๑ แนวทางการพัฒนา  

๑.๓) ประเด็นแผนแม่บทฯ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี ๒ แผนย่อย ๑๑ แนวทางการ
พัฒนา มีการปรับค า ๘ คงเดิม ๓ แนวทางการพัฒนา  

เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ โดยเป็นยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ได้มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพไว้ ๓ ระดับ ซึ่งในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ และการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ จะเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน ยุบรวม 
หรือ เพ่ิมเติม หรือยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายฯ ซึ่งแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีการเพิ่มเติมหน่วยงานเจ้าภาพ ดังนี้ 

๒) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑) การวางแผน (Plan) ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ สร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับ 
ของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ซ่ึงเป็นแผนระดับชาติ ที่น าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐผ่านแผน
ระดับที่ ๓ โดยให้ความส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ 

๒) การปฏิบัติ (Do) หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปีและรายปี ซึ่งเป็นแผนระดับ
ที่  ๓ หลัก รวมทั้งโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงานของรัฐปรับปรุงการด าเนินงานให้ มุ่งเน้นการ



๓.๑-๓ 
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้า ไม่ใช่การมุ่งท่ีตัวช้ีวัด โดยมีการถ่ายระดับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไปสู่ระดับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างบูรณาการ รวมถึง
ส านักงบประมาณให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณโครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๓) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง กลไกการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการติดตาม
การด าเนินการตามแผนแม่บทฯ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลโครงการ/ 
การด าเนินงาน และแผนระดับที่ ๓ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ในระบบ 
eMENSCR ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) สศช. ด าเนินการปรับปรุกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนของวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

๓.๑.๒ โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๑) เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๐๒๖ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๙๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระที่  ๓.๑.๒ ซึ่งการได้มาของโครงการฯ ในปี ๒๕๖๗ เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ใน ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน 
(๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
(๓) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ “ครู ก” ให้กับหน่วยงานระดับกรมทุกกรมที่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุม 
ให้สามารถถ่ายทอดการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอ
โครงการของตนเอง โดยภาพรวมในปี ๒๕๖๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
ข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการและในส่วนของผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอ
โครงการมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินโครงการมากยิ่งขึ้น สะท้อนได้จากข้อเสนอโครงการที่
ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวน ๑,๐๒๖ โครงการ ของข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานน าเข้า
ในระบบ eMENSCR จ านวน ๒,๖๑๙ โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ อย่างไรก็ตาม ยังมี  
๕ เป้าหมายที่ไม่มีโครงการฯ มารองรับ ได้แก่ เป้าหมาย ๐๘๐๒๐๒ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ๑๑๐๒๐๑  
ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น และ เป้าหมาย ๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน โดย ๒ เป้าหมาย ที่ไม่มีหน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย 
๐๕๐๓๐๓สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้นและ เป้าหมาย ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว จ าเป็นต้องร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแบบพุ่งเป้าต่อไป 



๓.๑-๔ 
๒) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป 

๒.๑) หน่วยงานของรัฐ ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และประสานหน่วยงานเจ้าภาพและ
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เพ่ือจัดท าโครงการฯ และปรับปรุง
รายละเอียดข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ก่อน
การน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งจัดท าแผนระดับที่ ๓ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการที่มี
การบรรจุโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ โดยหน่วยงานจะต้องใช้ชื่อโครงการตามที่
เสนอมาเท่านั้นทั้งนี้ กรณีท่ีข้อเสนอโครงการฯ ของหน่วยงานไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญฯ 
และประสงค์จะเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ หน่วยงานจะต้องพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
งบประมาณ 

๒.๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ ประสานและบูรณา
การระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความครอบคลุมของ
หน่วยงาน รวมทั้งจัดให้มีการให้ค าปรึกษา (คลินิกให้ค าปรึกษาโครงการฯ) เพ่ือให้หน่วยงานร่วม
ขับเคลื่อนฯ สามารถหารือแนวทางการจัดท าโครงการฯ 

๒.๓) ผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการฯ ศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการการจัดท าโครงการฯ  
และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ รวมทั้ง ประเมินข้อเสนอโครงการฯ บนหลักวิชาการ  
อย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม 

๒.๔) ส านักงบประมาณ หารือร่วมกับส านักงานฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตลอดกระบวนการการ
ด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณของโครงการ/การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดย
ยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) เป็นหลัก และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยให้
ความส าคัญกับโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปีงบประมาณ เป็นล าดับ
แรก 

๒.๕) ส านักงานฯ สร้างการตระหนักรู้  เพ่ือให้หน่วยงานฯ มีความรู้  ความเข้าใจ เพ่ือน า ไปสู่ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้คะแนน พร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายและค านิยามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือให้
หน่วยงานและผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

๓.๑.๓ การด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศ 

๑) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

๑.๑) หน่วยงานของรัฐน าประเด็นการปฏิรูปประเทศไปด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้ ส านักงานฯ  
และส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพ่ือผลักดันผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิรูปประเทศเกิดผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๑.๒) ให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวน ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไก และคณะกรรมการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในระยะถัดไป อาทิ ส านักงานฯ พิจารณายกเลิก
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับแผนสามระดับ โดย
ตัดแผนการปฏิรูปประเทศออกจากกลไกของแผนสามระดับ 



๓.๑-๕ 
๑.๓) ส านักงานฯ และ ส านักงาน กพร. หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนอ านาจหน้าที่และบทบาท

ของ ส านักงาน ป.ย.ป. ตามข้อ ๑๖ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑ 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒) เห็นชอบแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 

๒.๑) หน่วยงานและ/หรือผู้มีหน้าที่ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ ในส่วนของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ให้คงเหลือเพียงภารกิจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ และหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาทบทวนบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการด าเนินการ รวมทั้งกลไก
และกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมต่อไป 

๒.๒) การด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับห้วง
เวลาด าเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR การจัดท ารายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ส าหรับรอบเดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย และการจัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๓.๑.๔ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

๑) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๓ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน ๒ ระดับ ได้แก่ กลไกในระดับนโยบายและกลไกในระดับ
พื้นที่ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้มีการมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยการ
เชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสู่ชุมชนและจากชุมชนสู่ประเทศด้วย ๒ กลไกการขับเคลื่อนส าคัญ คือ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพ้ืนที่สู่การปฏิบัติ 
และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในต าบล และแนวทางการติดตามประเมินผล 
สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับแผนพัฒนาของรัฐ
ในระดับพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ และขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในระดับต าบล โดยการสร้างเครือข่ายระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยง 
การท างานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ กลไกการ
ปกครองท้องที่ กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กลไกองค์กรภาคประชาชน และกลไก
องค์กรในต าบลอ่ืน ๆ ตามหลักการประสานก าลังของ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” เพ่ือน า
ประเด็นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และวิสัยทัศน์ของ
ต าบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ 



๓.๑-๖ 
กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้ง
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ โดย
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปพิจารณา
ประกอบแนวคิดการด าเนินกิจการและแผนลงทุนทางธุรกิจ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยน าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเปิดช่องทางและ
สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสร่วมแสดงความเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ และส่งเสริมบทบาทของประชาชน
ทั่วไป โดยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทใน
การร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้ง
จัดให้มีการรับฟังและส ารวจความเห็นของประชาชน และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนแผนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย การติดตามประเมินผลโดย
กลไกของภาครัฐ เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการ
ระดับชาติ และส านักงบประมาณ โดยใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการด าเนินการ 
ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานและการรายงานผลจากหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐการติดตามประเมินผลโดย 
ส านักงานฯ ในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่จะจัดตั้งขึ้น และเป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานฯ จะด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) การ
ติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบทต่าง ๆ และ (๒) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ ๑๓ ในภาพรวม เพ่ือประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รวมถึงความส าเร็จของการด าเนินงานแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  และการติดตามประเมินผลจากภาคีภายนอก 

ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลางที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเชี่ยวชาญในด้าน
การติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความ
เที่ยงตรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ การติดตามประเมินผลโดยภาคีการพัฒนา อาทิ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ และการติดตาม
ประเมินผลโดยสาธารณชน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลการติดตามตรวจสอบ และ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้อย่างเปิดเผย 

๒) เห็นชอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่ อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๓ จ านวน ๕ คณะ โดยคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ คณะที่ ๕ รับผิดชอบ ๒ หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ ๑๓ ไทย
มีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมถึง



๓.๑-๗ 
อ านวยการ สั่งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการและ
องค์กรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการฯ แต่ละ
คณะจะมีรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามล าดับ โดยส านักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี้  

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คณะที่ ๕ (หมุดหมายที่ ๑๒ และ ๑๓) 

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ประธาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน กรรมการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ 
ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ทั้งนี้  คาดว่าจะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑.๔) 

๓.๑.๕ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

๑) เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก
จากคณะกรรมการจัดท าฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕ ของระเบียบฯ ที่ระบุให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการจัดท าฯ 
จะสิ้นสุดการด ารงต าแหน่งตามวาระในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในส่วนของหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ให้ด าเนินการผ่านกลไก 
การติดตามฯ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 



๓.๑-๘ 
๒) เห็นชอบให้ส านักงานฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ และ

ด าเนินกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็น ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามนัยของมาตรา ๑๐ วรรค ๔  
ที่ระบุว่าในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน หรือจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุว่า 
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าการด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐทราบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง  และหากกรณีไม่ด าเนินการ 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ 
ประเด็นขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในระยะต่อไป 

 



๔-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   :  เร่ืองเพื่อหารือ 

:   ประเด็นขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในระยะต่อไป 

 

๑. ความเป็นมา  

๑.๑ การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็นการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้ สศช. มีหน้าที่ในการประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตาม
ยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐทุกปี ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการน าโครงการ/การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR มาวิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนา
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด าเนินงานที่ผ่านมา ประเด็นท้าทาย  
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการระยะต่อไป โดยได้มีการจัดท ารายงานสรุปผลฯ มาแล้ว ๓ ปี 
ได้แก่ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ 

๑.๒ การจัดท าห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1)  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิเคราะห์และจัดท าโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการรวบรวม (๑) ข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน (WHO) กับห่วงโซ่
คุณค่าฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) (FVCT AS IS) และ (๒) ปัจจัย 
ที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯรองรับและประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
(WHAT) โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ เพ่ือให้
หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน และวางแผน
จัดท าข้อเสนอโครงการฯ มารองรับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงโจทย์มากขึ้น 

๑.๓ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่แผนการปฏิรูปประเทศประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ก่อให้เกิดการบรรลุผลในการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘  
ในทุกด ้าน และส่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมายตาม มาตรา ๒๕๗ ทั้ง ๓ เป้าหมายของ
รัฐธรรมนูญฯ ที่ก าหนดไว้รวมทั้ง มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับ ๒ 
อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๒. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 

๒.๑  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยตรงใน ๓ 
ประเด็น มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยฯ ที่ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ดังนี้

๒.๑.๑ ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 



๔-๒ 
 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย 

ป ี๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
   

๒๐๐๒๐๑ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

   

๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม 

   

 โดยมีประเด็นท้าทายที่ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายที่ส าคัญ อาทิ  ส่วนราชการ 
ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิค  
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งขาดความเข้าใจของการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิของหน่วยงานของรัฐและของหลักการจัดท าโครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ 
จากห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทฯ และการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาช่องว่าง 
การพัฒนา 

๒.๑.๒ ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y2 

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒๑๐๐๐๑ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   

โดยมีประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากจากคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) พบว่า ประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน ลดลงจากปี ๒๐๒๐ ที่มีคะแนนอยู่ที่ 
๓๖ คะแนน สาเหตุการลดลงมาจาก (๑) แหล่งข้อมูลความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการติดสินบนและคอร์รัปชัน (๒) แหล่งข้อมูล 
The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ให้ ค ว าม เห็ น ว่ า รั ฐบาล ให้
ความส าคัญเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องทุจริตคอรับชั่น  (๓) แหล่งข้อมูล World 
Economic Forum (WEF) ให้ความเห็นว่าประเทศไทยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับประเด็น
สินบนและการแทรกแซงการด าเนินธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ (๔) แหล่งข้อมูล 
World Justice Project (WJP) ให้ความเห็นว่าประเทศไทยอาจขาดการก าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชัดเจน 

๒.๑.๓ ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒๑๐๐๐๑ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   



๔-๓ 
 

โดยมีประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากดัชนีนิติธรรม (The Rule 
of Law Index) ที่ประเทศไทยมีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ๐.๕๐ คะแนน ในปี ๒๕๖๑ 
เป็น ๐.๔๘ คะแนน ในปี ๒๕๖๒ และ ๐.๔๖ คะแนนในปี ๒๕๖๔ และเมื่อพิจารณาคะแนน
รายองค์ประกอบ พบว่า (๑) องค์ประกอบความชอบด้วยกระบวนการในการด าเนินการทาง
ปกครอง มีคะแนนต่ าที่สุดคือ ๐.๒๘ คะแนน และ (๒) องค์ประกอบความไม่ล่าช้าโดยไม่มี
เหตุผลของกระบวนการทางปกครองเป็นองค์ประกอบที่มีคะแนนต่ ารองลงมาคือ ๐.๔๒ คะแนน 

๒.๒ ข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานและปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯรองรับและประเด็นที่ควร
ขับเคลื่อนการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เฉพาะเป้าหมายที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย 
ในระดับวิกฤต) (สีแดง) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องหลัก 

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯรองรับและประเด็น

ที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ 

๒๐๐๑๐๑ บริการภาครัฐได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล 

•   ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

• หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) 

• กรมการขนส่งทางบก 

• ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

V01F0101 บริการภาครัฐได้รับ
การปรับเปลี่ ยนเป็นดิ จิ ทั ล
เพ่ิมข้ึน 

๒๐๐๒๐๑ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

• กรมสรรพสามิต 

• ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

V01F0101 ฐานข้อมูลที่สะท้อน
สถานการณ์ ปั จ จุ บั นและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน 

 V02F0201 กลไกและช่องทาง 
ที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการน าแผนหรือ
นโยบายไปปฏิบัติ 

V03F0301 การเชื่อมโยงผลิต 
ผ ล ลั พ ธ์  ผ ล ก ร ะ ท บ  ต่ อ
เป้าหมายที่สามารถใช้พัฒนา
ตัวชี้วัด 



๔-๔ 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องหลัก 

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯรองรับและประเด็น

ที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ 

V03F0303 การสื่อสารและการ
เผยแพร่ผลการประเมิน 

๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วน 
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

• ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

• การประปานครหลวง 

• การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

V01F0102 การ เชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลเรื่องการรับฟังความ
คิดเห็น 

V02F0203 การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนต่อการท างาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3 ระดับ  

V03F0302 บทบาทของภาค
ส่วนอ่ืนในงานของภาครัฐ 

V04F0401 ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กฎระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การมีส่วนร่วม และส่งเสริมการ
สร้างมาตรการต่าง ๆ เพ่ือการมี
ส่วนร่วม 

ประเด็นที ่(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องหลัก 

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯรองรับและประเด็น

ที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ 

๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

•   ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบ
ปราการทุจริตแห่งชาติ 

• ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

V01F0101 การปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม 

V02F0202 ระบบการเฝ้าระวัง
และการแจ้งเบาะแส 



๔-๕ 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องหลัก 

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯรองรับและประเด็น

ที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ 

V02F0203 มาตรการคุ้มครอง
พยานและการแจ้งเบาะแส 

V03F0301 กลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

 V03F0302 ระบบการประเมิน
การปฏิบัติราชการ/ ITA ที่ท าให้ 
เกิดความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร V03F0304 โครงสร้าง/ระบบที่
เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ 

V03F0305 การจัดท าฐานข้อมูล
ตัวอย่างหน่วยงาน 

๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง 

•   ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบ
ปราการทุจริตแห่งชาติ 

•    ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

V01F0101 การปลุกจิตส านึกไม่
ติดสินบน 

 

V02F0202 การลดการใช้ดุลพินิจ 

 
V02FF0203 การคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส  

 V02F0204 การประเมินและเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริต 

 V03F0301 บทลงโทษที่เหมาะสม 

V03F0303 บทลงโทษหัวหน้า
ส่วนราชการกรณีการด าเนินการ
ทางวินัยล่าช้า 
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เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องหลัก 

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯรองรับและประเด็น

ที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ 

๒๑๐๒๐๑  การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

V02F0202 พยานหลักฐาน/
พฤติการณ์ /องค์ประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 V04F0401 ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล
(ฐานข้อมูล/AI/KM งานคดี
และสอบสวน)  

 V04F0402 ระบบติดตามและ
ประเมินผล 

 V04F0403 ช่องทางร้องเรียน 

 ๒.๒.๒ ประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องหลัก 

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมี
โครงการฯรองรับและประเด็น

ที่ควรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ 

๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการ
บังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจ  ทั่ วถึ ง  ไม่ เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม 

• ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า 

• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

• ส านักงาปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

• กรมบังคับคดี 

• ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

V01F0102 การค านึงถึงสภาพ
ปัญหา 

 

V02F0204 การประเมินความ
คุ้มค่าของกฎหมาย 

V03F0403 ระบบฐานข้อมูล
กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย 

V04F0404 การบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๓ การด าเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ผ่านแผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวข้องด้านนการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการระยะต่อไป ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศได้มีการถ่ายระดับเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา 
๒๕๗ และการด าเนินการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๘ มาก าหนดเป็นเป้าหมายอันพึงประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๓ ด้าน และด าเนินการผ่านเรื่องและประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับ
ปี ๒๕๖๑ รวมทั้งกิจกรรม Big Bock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งในทุกด้านของแผนการ
ปฏิรูปประเทศมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับ ๒ อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผน
แม่บทฯ ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับ และเป้าหมายระดับ
หมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในระยะต่อไปสามารถน าประเด็นปฏิรูป
ประเทศไปด าเนินการต่อเนื่องผ่านแผนระดับ ๒ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 

 

 

 

 
 

๓. ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ 

 จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ฝ่ายเลขานุการฯ ไดม้ีการพบข้อสังเกตที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 

๓.๑ ข้อสังเกตประเด็นที่ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๓.๑.๑ การเลือกความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) บางหน่วยงานมีการเลือก
ความเกี่ยวข้องหลักแต่ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอโครงการตาม (Y1) ที่เลือกมา อาทิ เป้าหมาย 
๒๐๐๒๐๑ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะเลือกความเกี่ยวข้องหลักแต่ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอโครงการ มายังเป้าหมายดังกล่าว 

๓.๑.๒ ปัจจัยที่หน่วยงานให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ บางปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญแต่ไม่มี
โครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาท ิเป้าหมาย ๒๐๐๒๐๑ หน่วยงาน
ภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจัย V03F0303 การสื่อสารและการ



๔-๘ 
 

เผยแพร่ผลการประเมิน ปัจจัย V02F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานฯ  

๓.๑.๓ ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จากการพิจารณาข้อมูลรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม พบว่ามีบางปัจจัยที่ควรให้
ความส าคัญแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่มีการเลือกให้เป็ นปัจจัยส าคัญฯ อาทิ 
เป้าหมาย ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมอย่างเหมาะสม ปัจจัย V02F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็น  

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนแม่บทฯประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ  
มีการ เพิ่มเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๒๐๐๒๐๒  ภาษีที่จัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เป้าหมาย ๒๐๐๒๐๓ หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๒ ข้อสังเกตประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒.๑ การเลือกความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) บางเป้าหมายฯ ไม่มี
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องหลักมา อาทิ เป้าหมาย ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ เป้าหมาย ๒๑๐๒๐๑ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๓.๒.๒ ปัจจัยที่หน่วยงานให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ บางปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญแต่ไม่มี
โครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาทิ เป้าหมาย ๒๑๐๑๐๑ ประชาชน 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ปัจจัย V03F0301 กลไกการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ และปัจจัย V03F0305 การจัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างหน่วยงาน 

๓.๒.๓ ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จากการพิจารณาข้อมูลรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม พบว่ามีบางปัจจัยที่ควรให้
ความส าคัญแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่มีการเลือกให้เป็นปัจจัยส าคัญฯ อาทิ 
เป้าหมาย ๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ปัจจัย V01F0101 การปลูก
จิตส านึกไม่ติดสินบน  

๓.๓ ข้อสังเกตประเด็นที่ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๓.๓.๑ การเลือกความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y1) บางหน่วยงานมีการเลือก
ความเกี่ยวข้องหลักแต่ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอโครงการตาม (Y1) ที่เลือกมา อาทิ เป้าหมาย 
๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง  
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรมเลือกความเกี่ยวข้องหลักแต่ไม่
มีการจัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว 



๔-๙ 
 

๓.๓.๒ ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จากการพิจารณาข้อมูลรายงานสรุปผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม พบว่ามีบางปัจจัยที่ควรให้
ความส าคัญแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่มีการเลือกให้เป็นปัจจัยส าคัญฯ อาทิ เป้าหมาย 
๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่
เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม ปัจจัย V01F0101 ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย และ ปัจจัย 

V03F0301 การลดระยะเวลาและขั้นตอน 

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนแม่บทฯประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการเพิ่ม
เป้าหมาย ๒๒๐๑๐๔ การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าห่วงโซ่
คุณค่าฯ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๔. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

จากข้อมูลสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค จากรายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าข้อข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๔.๑ ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยศึกษา ท าความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ ์เช ิง เหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) เพ่ือพิจารณาจากบทบาทภารกิจขอหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๒ ประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะโครงการภายใต้
ปัจจัยที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานและสามารถตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 

๔.๓ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องน าประเด็นการปฏิรูปประเทศไปด าเนินการต่อเนื่อง ผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ แผนระดับท่ี ๓ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการทบทวน 
ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไก และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 
อาทิ ส านักงานฯ พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนสามระดับ โดยตัดแผนการปฏิรูปประเทศออกจากกลไกของ
แผนสามระดับต่อไป 

 

 



๔-๑๐ 
 

๕. ข้อเสนอเพื่อหารือ 

ความคิดเห็นของกรรมการต่อแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


