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การประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
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ระเบียบวาระการประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.1.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง)

3.1.2 โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1.4 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อหารือ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.1.3 การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

3.1.5 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในระยะต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ครั้งที่ 2/2564
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วาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ
วาระที่ 1
เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ค รั้ ง ที่  1 / 2 5 6 4 เ มื่ อ วั น ที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2564

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อหารือ
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
การด าเนินการของรัฐบาล
ดิจิทัล

วาระที่ 5 
เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครฐั

ครั้งที่ 2/2564

15 พ.ย. 64

ฝ่ายเลขานุการฯ

ได้จัดส่งรายงาน
การประชุมฯ 

เพื่อให้
คณะกรรมการฯ

พิจารณา

22 ก.ย. 64 24 ธ.ค. 64

ตอบกลับการรับรอง
รายงานการประชุมฯ

- โดยไม่มีการแก้ไข –

จึงเรียนมาเพือ่โปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564

3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

3.1.1  โครงการส าคัญประจ าปี 2566 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ปี 2566 – ปี 2570)

3.1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่ อขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

3.1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในระดับพื้นที่

3.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13

13 ธ.ค. 64
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



กันยายน 2565 www.nesdc.go.th 7

ระเบียบวาระที ่3 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

3.1.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง)

ความเป็นมา

ยังคงจ านวน
• 37 เป้าหมายประเด็น (Y2) 
• 140 เป้าหมายแผนแม่บท

ย่อย (Y1)

เป้าหมาย

กุมภาพันธ์
2565

คกก.ยช.  ครั้ งที่  1/2565 มีมติ
เห็นชอบหลักการแนวทางและการ
ด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ 

21 ก.พ. 2565 

เมษายน
2565

พฤษภาคม
2565

ด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทฯ

กรกฎาคม
2565

27 ก.ค – 3 ส.ค. 2565

สิงหาคม
2565

ที่ ป ระชุ มร่ วม  ปธ .คจย . 
เห็นชอบร่าง แผนแม่บทฯ 
ฉบับปรับปรุง

11 ส.ค 2565

ที่ประชุมร่วมประธาน คจย. 
มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ  ห ลั ก ก า ร 
แนวทาง และการด าเนินการ
ปรับแผนแม่บทฯ 

14 ก.พ. 2565 

10 พ.ค. 2565

ครม. มีมติเห็นชอบหลักการ 
แนวทาง และการด าเนินการ
ป รั บ แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

การประชุม คกก.ยช. ครั้งที่2/2565
ขอความเห็นชอบร่าง แผนแม่บทฯ 

ฉบับปรับปรงุ

22 ส.ค 2565

กันยายน
2565

ประกาศใช้
แผนแม่บทฯ
ฉบับปรับปรงุ 

พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560

มาตรา 10 วรรค 4 ในกรณีที่
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับแผน
แม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของ
ป ร ะ เ ท ศ  ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อ
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

เสนอเรื่องต่อ ครม.
เพื่อขอความ
เห็นชอบ 

ตุลาคม
2565

สรุปผลการปรับแผนแม่บทฯ

ตัวชี้วัดอาจไม่สอดคล้องเป้าหมาย
ตัวชี้วัดขาดค านิยาม/ค าจ ากัดความที่ชัดเจน

การใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy)
แทนตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้

สถานการณ์ ณ ปีปัจจุบัน บรรลุค่า
เป้าหมายในห้วง ปี 2566 - 2570 แล้ว

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละ
ห้วงการพัฒนา 

ค่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ก าหนด
ขาดความชัดเจน

แนวทางการพัฒนาไม่สอดคล้อง
หรือครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย (FVCT)

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา

ไม่มีหน่วยงาน
หรือองค์กรใด
จัดเก็บข้อมูล

ยกเลิก
การจัดเก็บข้อมูล

ไม่ได้มี
การจัดเก็บ

ข้อมูลที่ต่อเนื่อง
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3.1.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ระเบียบวาระที ่3 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

สรุปผลการปรับแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

หมายเหตุ: (ร่าง) แผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ส านักงานฯ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงให้มีความครบถว้นสมบูรณ์
ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 สค. 65

(ร่าง) แผนแม่บทฯ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 20 21 และ 

22 ฉบับเข้า
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
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รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

200001 เดิม บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ (ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

เป้าหมายระดับประเด็นจ านวน 2 เป้าหมาย มีการเพิ่มตัวช้ีวัด 1 ตัวชี้วัด ในเป้าหมาย 200002

200002 เดิม ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาติ

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด 60 
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม

ประเทศ

ที่มีการพัฒนา

สูงสุด 50

อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม

ประเทศ

ที่มีการพัฒนา

สูงสุด 40 อันดับ

แรก

อยู่ในกลุ่ม

ประเทศที่มีการ

พัฒนาสูงสุด 30

อันดับแรก

เพิ่ม ร้อยละหน่วยงานระดับกรมที่มีระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ร้อยละ)

Baseline
ร้อยละ6.71
(ปี 64)

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

200101 เดิม งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล

เพิ่มขึ้น

สั ด ส่ ว น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง

ก ร ะ บ ว น ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร

ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

ร้อยละ 100 (ทั้งหมด 2180 

กระบวนงานแบ่งเป็น

กระบวนงานในการอ านวย

ความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจแบบครบวงจร 300 

กระบวนงานและกระบวนงาน

อื่นๆ 1880 กระบวนงาน)

ร้อยละ 100

ทุกกระบวนงาน

(5360)

ร้อยละ100 ร้อยละ 100

ใหม่ ร้อยละความส าเร็จของกระบวนงาน
ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
( สั ด ส่ ว น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ง า น ที่
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ต่ อ
กระบวนงานทั้ งหมดที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล) 
(ร้อยละ)

Baseline
ไม่มีข้อมูล

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด 10 ตัว => คงเดิม 1 ปรับ 6 เพิ่ม 3 ยกเลิก 1เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 8 เป้าหมาย => คงเดิม 6 เพิ่ม 2 ค่าเป้าหมาย 10 => คงเดิม 1ปรับ 5 เพิ่ม 3 ยกเลิก 1
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

200201 เดิม หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ

ภายใต้ 15 ประเด็น

เ ร่ ง ด่ วนของแผน

แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 50 
ของโครงการ

ที่ได้รับ
งบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชาติ

ร้อยละ 75 
ของโครงการ

ที่ได้รับ
งบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชาติ

ร้อยละ 100 
ของโครงการ

ที่ได้รับ
งบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชาติ

ใหม่ ร้อยละเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย (ร้อย
ละ)

Baseline
ร้อยละ
27.86

ในปี 2564

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 

โดยเทียบกับ

ค่าเป้าหมาย

ในห้วงน้ัน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 

โดยเทียบกับ

ค่าเป้าหมาย

ในห้วงน้ัน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 

โดยเทียบกับ

ค่าเป้าหมาย

ในห้วงน้ัน
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

200501 เดิม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ลดลง

ร้อยละ 20

ลดลง
ร้อยละ 30

ลดลง
ร้อยละ 40

ลดลง
ร้อยละ 50

ใหม่ ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 จากปี

ฐาน 
(ปี 2565)

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 จากปี

ฐาน 
(ปี 2565)

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 จากปี
ฐาน (ปี 2565)

ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ 
(ร้อยละ)

Baseline
86.7 (ปี 64)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
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แนวทางการพัฒนา

รหัส
เป้าหมาย
ย่อย

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น 
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ 
(กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน)

หมาย
เหตุ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มี 5 แผนย่อย 17 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน

(ร่าง) แผนแม่บทฯ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 20 21 และ 

22 ฉบับเข้า
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไม่มีการปรับเปา้หมายระดับประเด็น แต่มีการปรับเพิ่มตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเดน็

ตัวชี้วัด 9 ตัว => คงเดิม 9เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม 3 ค่าเป้าหมาย 9 => คงเดิม 9
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

210102 เดิม คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
(1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10

- ลดลงร้อยละ 47.37 (ปี 2563)
- ลดลงร้อยละ 36.84 (ปี 2564)

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

(2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 

(ทุจริต)
ลดลงร้อยละ 10
- ลดลงร้อยละ 52.36 (ปี 2563)
- ลดลงร้อยละ 36.82 (ปี 2564)

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

(4) จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 25
- 0 เรื่อง (ปี 2563)
- 0 เรื่อง (ปี 2564)

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90
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การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้
ดุลยพินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา 
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน 
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลย
พินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการขอ้มูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่
มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการ
มีกลไกที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน 
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ใกล้
ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส  มีการประสานเชื่อมต่อการท างานระหว่าง
เครือข่ายภาคประชาชนเองหรือกับหน่วยงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยยังคงอัตลักษณ์ของเครือข่าย และมีการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มี 2 แผนย่อย ปรับ 7 คงเดิม 1 แนวทางการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 8 แนวทางการพัฒนา

(ร่าง) แผนแม่บทฯ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 20 21 และ 

22 ฉบับเข้า
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
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รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

220001 เดิม กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ)

คะแนนของ 4 ปัจจัย 
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ

2. รัฐบาลโปรง่ใส
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน

4. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง
ไม่ต่ ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ ากว่า 0.75

คะแนนทุกปัจจัย
ไม่ต่ ากว่า 0.87

และอยู่ใน 10 อันดับแรก
ของโลก

ใหม่ ดัชนีนิติธรรมของ 5 ปัจจัย
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ

2. ปราศจากการคอรัปชั่น
3. รัฐบาลโปรง่ใส
4. สิทธิขั้นพื้นฐาน

5. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
(คะแนนเฉลี่ย)

ในปี 2564
มีคะแนนอยู่ที่  0.52 คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 0.65 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 0.70 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 0.75 คะแนน

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่มีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเดน็เพื่อให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายระดับประเด็นมากขึ้น
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รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

220002 เดิม การอ านวยความยุติธรรมเป็นไป
โดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็น
ธรรม ทั่วถึง และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ)

คะแนนของ 4 ปัจจัย 
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ

2. รัฐบาลโปรง่ใส
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน

4. ความเป็นระเบียบและ
ความมั่นคง

ไม่ต่ ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ ากว่า 0.75

คะแนนทุกปัจจัย
ไม่ต่ ากว่า 0.87 และอยู่ใน 10

อันดับแรกของโลก

ใหม่ ดัชนีนิติธรรมของ 3 ปัจจัย
1. การบังคับใช้กฎหมาย

2. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
3. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(คะแนนเฉลี่ย)

ในปี 2564 มีคะแนน 
อยู่ที่ 0.46 คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 0.60 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 0.70 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 0.80 คะแนน

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

220101 เดิม กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ร้อยละ 50 ของ
กฎหมายทั้งหมด

ร้อยละ 100 ของ
กฎหมายทั้งหมด

ร้อยละ 100
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม่)

ร้อยละ 100
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม่)

ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรม

จากกฎหมาย

- - คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

การจ้างแรงงาน
ที่ไม่เป็นธรรม 

และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ 50

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

การจ้างแรงงาน
ที่ไม่เป็นธรรม 

และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ 75

ใหม่ ระดับความเชื่อม่ันของประชาชน
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม (คะแนนเฉลี่ย)

Baseline
3.16 คะแนน
(ณ ปี 2564)

ไม่ต่ ากว่า 
3.40 คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 
3.50 คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 
3.60 คะแนน

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัด 8 ตัว => ปรับเปลี่ยน 3 เพิ่มเติม 2 ยกเลิก 5เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 4 เป้าหมาย => เพิ่มเติม 1 ค่าเป้าหมาย 8 => ปรับเปลี่ยน 3 เพิ่มเติม 2 ยกเลิก 5
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รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

220102 เดิม การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานขอ้มูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจ านวน

กฎหมาย

ร้อยละ 50
ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย

ระยะเวลาท่ีลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย

ได้รวดเร็วขึ้น 
ร้อยละ 50

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย

ได้รวดเร็วขึ้น 
ร้อยละ 70

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย

ได้รวดเร็วขึ้น 
ร้อยละ 80

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย

ได้รวดเร็วขึ้น 
ร้อยละ 85

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 75
ของประชาชนเชือ่มั่น

ในการบังคับใช้
กฎหมาย

ร้อยละ 85
ของประชาชนเชือ่มั่น

ในการบังคับใช้
กฎหมาย

ร้อยละ 90
ของประชาชนเชือ่มั่น

ในการบังคับใช้
กฎหมาย

ร้อยละ 97
ของประชาชนเชือ่มั่น

ในการบังคับใช้
กฎหมาย

ใหม่ ผลคะแนนดัชนนีติิธรรม 
ของปัจจัยย่อยการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมี

ประสิทธิภาพ ของปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้กฎหมาย 
(คะแนนเฉลี่ย)

Baseline
0.53 คะแนน
(ณ ปี 2564)

ไม่ต่ ากว่า
0.65 คะแนน*

ไม่ต่ ากว่า 
0.75 คะแนน*

ไม่ต่ ากว่า 
0.85 คะแนน*

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



กันยายน 2565 2424

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

220103 เดิม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชน
มีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสม

และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ใหม่ ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม 
ปัจจัยย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชนของปจัจัยที่ 3

รัฐบาลเปิด (คะแนนเฉลี่ย)

ไม่ต่ ากว่า 
0.65 คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 
0.75 คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 
0.85 คะแนน

220104 เพิ่มเติม การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น ร้อยละของกฎหมายที่หน่วยงานรายงาน
การประเมินสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมายที่

หน่วยงาน
รายงาน

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมายที่

หน่วยงาน
รายงาน

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมายที่

หน่วยงาน
รายงาน

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย
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รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

220201 เดิม การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอน
ในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ร้อยละ 75
ของจ านวนขั้นตอน

ที่ส าคัญ

ร้อยละ 100
ของจ านวนขั้นตอน

ที่ส าคัญ

ร้อยละ 70
ของจ านวนขั้นตอน

ทั้งหมด

ร้อยละ 100
ของจ านวนขั้นตอน

ทั้งหมด

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น
เพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

ร้อยละ 100
(มาตรการ

เพื่อคุ้มครองหรือ
อ านวยความสะดวก

ให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุคนพิการ 
หรือผู้ด้อยโอกาส
ในกระบวนการ

ยุติธรรม)

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50

(มาตรการส าคัญ
ที่รัฐก าหนดขึ้น
เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติ

โดยไม่เปน็ธรรม
ในกระบวนการ

ยุติธรรม)

ร้อยละ 100
(มาตรการที่ส าคัญ

ที่รัฐก าหนดขึ้น
เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรม
ในการอ านวย
ความยุติธรรม)

ร้อยละ 100
(มาตรการที่รัฐ

ก าหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือ

ส่งเสริม
ให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพ
ในกระบวนการ

ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล

อื่น)

ใหม่ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ทั่วถึง
และเท่าเทียม (คะแนนเฉลี่ย)

Baseline
3.31 คะแนน
(ณ ปี 2564)

ไม่ต่ ากว่า 3.50 
คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 3.75
คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 4.00 
คะแนน

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น 
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ  และเป็นธรรม และก่อให้ เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม

3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
ผู้บังคับใช้กฎหมายมีองค์ความรู้ จริยธรรม พร้อมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่
ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย

มี 2 แผนย่อย ปรับค า 8 คงเดิม 3 แนวทางการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 11 แนวทางการพัฒนา

(ร่าง) แผนแม่บทฯ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น 20 21 และ 22 
ฉบับเข้าคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ



กันยายน 2565 www.nesdc.go.th 27

3.1.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ระเบียบวาระที ่3 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

การมอบหมายหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนแม่บทฯ

พิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน ประสานและบูรณาการการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักการก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนแม่บทฯ

กรณี เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าภาพฯ
ตามมติ ครม. 3 ธ.ค. 62

การเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
เจ้าภาพ มี 3 กรณี

เนื่องจาก ส านักงานฯ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของหน่วยงานเจ้ าภาพฯ ต่ อเป้ าหมายแล้ว พบว่า
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากมีการเพิ่มเติมเป้าหมายแผนย่อยจึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อด าเนินการประสานบูรณาการ
การด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังกล่าว

เนื่องจากมกีารยกเลิกเป้าหมายแผนย่อยจึงจ าเป็นต้อง
มีการยกเลิกหน่วยงานเจ้าภาพฯ ตามมติ ครม. 3 ธ.ค. 
62 ในเป้าหมายดังกล่าว

ตามมติ ครม. 3 ธ.ค. 62
กรณี ยกเลิกหน่วยงานเจ้าภาพฯกรณี เพิ่มเติมหน่วยงานเจ้าภาพฯ

แผนแม่บทฯ เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ (เพิ่มเติม)

(20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200202 ภาษีที่จัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 220104 การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีการเพิ่มเติมหน่วยงานเจ้าภาพ ดังนี้
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3.1.2 โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565  มีมติเห็นชอบโครงการโครงการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 1026 โครงการ

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
จ าแนกตามแผนแม่บทฯ

มติ ครม.
18 พ.ค. 64 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63

การด าเนินการตามกระบวนการจัดท าโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระบวนการ/ขั้นตอนในการคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี 2567

4 แนวทาง

หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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ผลโครงการฯ ประจ าปี 2567
ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

จ านวนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มข้ึนจากปี 2565 และ 2566 ซึ่งมี Y1 จ านวน 135 เป้าหมายท่ีมีโครงการ
รองรับ 
• 120101 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาฯ    050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันฯ

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการฯ

 ทีผ่่าน
คิดเปน็ %

19 150 54 36
190101 13 4 30.77
190102 33 11 33.33
190103 27 9 33.33
190201 40 17 42.50
190202 10 5 50.00
190203 1 1 100.00
190301 26 7 26.92

20 81 30 37.04
200101 45 17 37.78
200201 3 1 33.33
200301 7 2 28.57
200302 1 0 0.00
200401 19 8 42.11
200501 6 2 33.33

21 49 21 42.86
210101 32 12 37.50
210102 15 8 53.33
210201 2 1 50.00

22 90 40 44.44
220101 16 6 37.50
220102 13 8 61.54
220103 13 4 30.77
220201 48 22 45.83

23 136 52 38.24
230101 36 15 41.67
230102 16 4 25.00
230201 17 3 17.65
230301 14 4 28.57
230401 27 15 55.56
230501 22 9 40.91
230502 4 2 50.00

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการฯ

 ทีผ่่าน
คิดเปน็ %

08 87 33 37.93
080101 27 12 44.44
080102 22 6 27.27
080201 4 1 25.00
080202 1 0 0.00
080301 7 4 57.14
080302 10 5 50.00
080303 4 1 25.00
080401 12 4 33.33

09 42 21 50.00
090101 22 11 50.00
090102 5 2 40.00
090201 3 2 66.67
090202 1 1 100.00
090203 1 1 100.00
090301 4 1 25.00
090302 4 2 50.00
090303 2 1 50.00

10 58 21 36.21
100101 43 17 39.53
100201 4 0 0.00
100301 11 4 36.36

11 191 80 41.88
110101 14 6 42.86
110201 29 16 55.17
110301 62 25 40.32
110401 67 25 37.31
110402 0 0 0
110501 19 8 42.11

12 133 48 36.09
120101 114 39 34.21
120201 19 9 47.37

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการฯ

 ทีผ่่าน
คิดเปน็ %

05 300 115 38.33
050101 102 39 38.24
050102 44 15 34.09
050103 9 3 33.33
050201 41 22 53.66
050202 6 1 16.67
050301 10 3 30.00
050302 6 3 50.00
050303 0 0 0
050401 10 3 30.00
050402 4 2 50.00
050501 5 1 20.00
050601 15 7 46.67
050602 21 5 23.81
050603 27 11 40.74

06 27 11 40.74
060101 11 5 45.45
060201 9 3 33.33
060202 7 3 42.86

07 109 46 42.20
070101 28 13 46.43
070102 18 9 50.00
070103 14 4 28.57
070104 9 4 44.44
070105 9 3 33.33
070201 5 1 20.00
070202 13 5 38.46
070203 4 2 50.00
070204 7 4 57.14
070301 2 1 50.00

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการฯ

 ทีผ่่าน
คิดเปน็ %

01 253 84 33.20
010101 17 4 23.53
010102 19 5 26.32
010103 14 4 28.57
010201 77 35 45.45
010202 59 15 25.42
010301 14 7 50.00
010302 31 8 25.81
010401 2 1 50.00
010402 10 3 30.00
010501 10 2 20.00

02 52 25 48.08
020201 13 6 46.15
020202 5 3 60.00
020301 7 4 57.14
020401 21 9 42.86
020501 6 3 50.00

03 269 101 37.55
030101 23 8 34.78
030201 52 16 30.77
030202 12 4 33.33
030301 37 15 40.54
030302 2 1 50.00
030401 43 17 39.53
030501 20 6 30.00
030502 17 7 41.18
030601 53 21 39.62
030602 10 6 60.00

04 89 37 41.57
040101 27 12 44.44
040201 20 6 30.00
040301 10 4 40.00
040302 6 2 33.33
040401 2 1 50.00
040402 3 1 33.33
040501 3 2 66.67
040502 1 1 100.00
040601 13 7 53.85
040602 4 1 25.00

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการฯ

 ทีผ่่าน
คิดเปน็ %

13 124 48 38.71
130101 33 14 42.42
130201 9 5 55.56
130301 49 22 44.90
130401 9 1 11.11
130501 24 6 25.00

14 28 15 53.57
140101 17 10 58.82
140201 6 2 33.33
140301 5 3 60.00

15 55 20 36.36
150101 33 12 36.36
150201 8 3 37.50
150202 14 5 35.71

16 107 39 36.45
160101 64 23 35.94
160201 31 12 38.71
160202 12 4 33.33

17 45 20 44.44
170101 26 12 46.15
170201 19 8 42.11

18 144 65 45.14
180101 38 13 34.21
180102 28 14 50.00
180201 14 8 57.14
180301 25 14 56.00
180401 5 2 40.00
180402 9 4 44.44
180403 12 5 41.67
180501 13 5 38.46

3 อันดับเป้าหมายแผนแม่บทที่มีโครงการฯ ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญมากที่สุด

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีไม่มีโครงการฯ ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญฯ

หมายเหตุ

เป้าหมายแผนแม่บทท่ีมีโครงการฯ ท่ีผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญมากท่ีสุด

QR Code รายการโครงการฯ
จ าแนกตามแผนแม่บทย่อย (y1) 

http://nscr.nesdc.go.th/agenda-4-2-project67/
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3.1.2 โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

หมายเหตุ: ตัวเลขสีด า = จ านวนโครงการที่ส่ง ตัวเลขสีแดง = จ านวนโครงการที่ผ่าน

ผลโครงการฯ ประจ าปี 2567 จ าแนกรายกระทรวง

ผลโครงการฯ ประจ าปี 2567ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

เปา้หมายฯ
จ านวนข้อเสนอ

โครงการ
จ านวนโครงการฯ

 ทีผ่่าน
คิดเปน็ %

19 150 54 36
190101 13 4 30.77
190102 33 11 33.33
190103 27 9 33.33
190201 40 17 42.50
190202 10 5 50.00
190203 1 1 100.00
190301 26 7 26.92

20 81 30 37.04
200101 45 17 37.78
200201 3 1 33.33
200301 7 2 28.57
200302 1 0 0.00
200401 19 8 42.11
200501 6 2 33.33

21 49 21 42.86
210101 32 12 37.50
210102 15 8 53.33
210201 2 1 50.00

22 90 40 44.44
220101 16 6 37.50
220102 13 8 61.54
220103 13 4 30.77
220201 48 22 45.83

23 136 52 38.24
230101 36 15 41.67
230102 16 4 25.00
230201 17 3 17.65
230301 14 4 28.57
230401 27 15 55.56
230501 22 9 40.91
230502 4 2 50.00

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการฯ ผ่านการจัดล าดับความส าคัญฯหมายเหตุ

โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 มีจ านวนข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น 679 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 66.17 ของข้อเสนอโครงการทั้งหมดในระบบ และผ่านการจัดล าดับความส าคัญ
ทั้งสิ้น 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 ของข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรช์าติด้านที่ 6

เพิ่มขึ้นจาก 406 (ปี 66) 
620 โครงการ ( 60.43 %)



กันยายน 2565 www.nesdc.go.th 31

ระเบียบวาระที ่3

3.1.2 โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป ACT
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3.1.3 การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

1. ความเป็นมาความเป็นมา การปฏิรูปประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ  กลไก หรือ กฎระเบียบ ให้เ กิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และประเทศมีรากฐานที่มั่นคงและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีแรกให้พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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3.1.3 การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

การด าเนินการประเด็นปฏิรูปประเทศที่ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายระดับหมุดหมาย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดังนั้น ในระยะต่อไป
สามารถน าประเด็นปฏิรูปไปด าเนินการต่อเนื่องผ่านแผนระดับ 2 อ่ืน ที่เกี่ยวข้องได้

ความเชื่อมโยงประเด็น
ปฏิรูปกับแผนระดับที่ 

การด าเนินการที่ผ่านมา
แผนการปฏิรูปประเทศประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 เมษายน 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศมีการติดตามการด าเนินการของหน่วยงานของ
รัฐเพื่อให้สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้

ที่ประชุมร่วมฯ ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
มีวาระการด ารงต าแหน่งถึงวันท่ี 14 ส.ค. 65
มาตรา 15 ก าหนดให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากวาระอยู่ในต าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่อไปได้

การด าเนินงานที่เหลืออยู่
ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศจนสิ้นสุดระยะเวลาของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มอบหมาย

รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2565
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3.1.3 การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

ให้หน่วยงานของรัฐน าประเด็นการปฏิรูปประเทศไปด าเนินการต่อเน่ือง ผ่านกลไก
ของแผนระดับที่ 2 แผนระดับท่ี 3 และการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ

แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ภายหลังการสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ

แนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้พิจารณาทบทวนบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 เป็นกรอบในการด าเนินการ รวมไปถึงกลไกและ
กรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม

ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาด าเนินการของ
แผนการปฏิรูปประเทศ  
• การรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR
• การจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 (รอบเดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 2565)

เป็นรอบรายงานสุดท้าย 
• การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2565

โดยใช้ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการทบทวน ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กลไก และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ อาทิ ส านักงานฯ 
พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนฯ  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผน
สามระดับ โดยตัดแผนปฏิรูปประเทศ ออกจากกลไกของแผนสามระดับ

ให้ส านักงานฯ ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ าเป็นและความ
เหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ย.ป. เพื่อด าเนินการตามข้อ 16
ของค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่  19/2561 ในการยุติบทบาทการด าเนินการของ
หน่วยงานตามที่บัญญัติไว้ รวมทั้งมติ ครม.เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 เรื่อง การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ และน าเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในคราวต่อไป
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3.1.4 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

ความเป็นมา

ต.ค. 65 

คาดว่าประกาศใช้
แผนฯ 13

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนฯ 13
3 พ.ค. 65 

(ร่าง) แผนฯ 13 เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา
และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบ*

ส.ค. 65 

ส.ค.-ก.ย. 65 
นรม. น าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระ

บรมราชโองการให้ใช้แผนฯ 13

สศช. ได้น าส่ง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี เข้าสู่กระบวนการรัฐสภาเพื่อ
ทราบ ก่อน นรม. น าขึ้นทูลเกล้าฯ ในระหว่างนี้จึงได้ท าการขยายความ
และเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนฯ และติดตาม
ประเมินผลแผนฯ 13 ให้มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

ขยายความและเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนฯ และ
ติดตามประเมินผลแผนฯ 13 

20 พ.ค. 65 
สศช. น าส่ง (ร่าง) แผนฯ 13 ไปยังวุฒิสภา

และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบ21 ก.พ. 65

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุม คร้ังที่ 1/2565 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนฯ 13
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3.1.4 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

กลไกเชิงยุทธศาสตร์: คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

เป็นกลไกที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคีการพัฒนาเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อน 13 หมุดหมาย 
โดยมี สศช. ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการฯ ที่จะเชื่อม
ประสานการท างานของ 5 คณะ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า
แก่ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

กลไกตามภารกิจ กลไกระดับพื้นที่
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3.1.4 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

แผนฯ 13 ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลบน 4 หลักการส าคัญ
โดยมี 3 กลไกการขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ กลไกเชิงยุทธศาสตร์ 

กลไกตามภารกิจ และกลไกระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมี กลไกการติดตามประเมินผล และ กลไกงบประมาณ ที่สอดรับกัน

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

ผสมผสานกลไก
ในหลากหลายมิติ 

ใช้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA)

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ด าเนินงานโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

หลักการ 4 ประการ
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3.1.4 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

องค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

อาศัยอ านาจหน้าที่ของ นรม. ตามความใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

การแต่งตั้ง

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมี รนม. เป็นประธาน และ 
สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

องค์ประกอบ

อ านาจหน้าท่ี

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
2. อ านวยการ สั่งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการพัฒนา และการด าเนินงาน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
5. ด าเนินการอื่นใด ตามที่ นรม. และ ครม. มอบหมาย

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คณะที่ 5 (หมุดหมายที่ 12 และ 13)
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3.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

ข้อเท็จจริง

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560

มาตรา 10 เมื่อยุทธศาสตร์ชาติมีการประกาศใช้แล้ว ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทฯ และในกรณีที่คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน

มาตรา 16 ก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะละไม่เกิน 15 คน เพื่อ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย

มาตรา 26 ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีหน้าที่ในการ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
และการพ้นจากต าแหน่ง ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2560

ข้อ 5 จัดท าแผนแม่บทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ข้อ 7 ก าหนดให้คณะกรรมการฯ แต่ละด้านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ให้กรรมการฯ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ 

มาตรา 19 การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด

(คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบระเบียบฯ ในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60)

27 ก.ย. 60

18 ก.ย.63

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาตดิ้านต่าง ๆ จ านวน 6 คณะ  

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตรช์าตดิา้นต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)
เพ่ือให้ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 16

ก าหนดให้ คจย. มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี นับจากวันท่ีแต่งตั้งครั้งแรก โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 และมีหน้าที่ อ านาจด าเนินการเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. การ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนด
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ระเบียบวาระที ่3 การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (คจย.) และความจ าเป็นในการแต่งตั้งเพื่อด าเนนิการในระยะต่อไป
การด ารงต าแหน่งของ คจย.

จัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ

อ านาจหน้าที่ของ คจย. การด าเนินการในระยะที่ผ่านมา

จัดท าแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ติดตามผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ของหน่วยงานรัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580)
ประกาศในราชกิจจา 13 ตุลาคม 2561
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2562
จ าแนกออกเป็น  23 ประเด็น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
เห็นชอบให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด า เนิ น งานของหน่ วยงานของรั ฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการผ่านกลไกผู้ตรวจ
ราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ 
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์

แล้ว  

มีกลไก
ติดตามฯ 
ก าหนดไว้

อย่างชัดเจน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถพิจารณาแต่งตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะได้ในโอกาส
ต่อไปตามความเหมาะสม

ด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์

แล้ว  

กรณีพบว่ามีการด าเนินการของ
หน่วยงานรัฐใด

ที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนแม่บทฯ ตามมาตรา 26

ประกาศฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
จนถึงวันที่ 26 ก.ย. 65

มาตรา 19 การปฏิบัติ
หน้าที่ของ คจย. ให้เป็นไป

ตามระเบียบท่ีก าหนด

คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบข้อ 7 คจย. มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละห้าปี  หากพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการบรรลวุัตถปุระสงค์ของ
ระเบียบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับใช้ระเบียบฯ นี้ต่อไป

กรณีมีความจ าเปน็
ต้องแก้ไข/เพิ่มเติม

แผนแม่บทฯ ตามมาตรา 16

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

3.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อหารือ
การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นข้อเสนอประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ

ปัญหาอุปสรรค

ขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จ

ความเข้าใจในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ข้อจ ากัดของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรค

ต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1 ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผล

สั มฤทธิ์ ต าม เป้ าหมา ย

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ

ภายใต้ 15 ประเด็น

เร่งด่วนของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 

14.3

ร้อยละ

21.4 
ร้อยละ
27.86

1 2 3

http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใชร้ายงานประจ าปี

ปัญหาอุปสรรค

แหล่งข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการติดสินบนและคอรบัชั่น

พิจารณาจากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนน ลดลง
จากปี 2020 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 36 คะแนน สาเหตุการลดลงมาจาก

แหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ให้ความเห็นว่ารัฐบาลให้ความส าคัญ
เรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องทุจรติคอรับชั่น
แหล่งข้อมูล World Economic Forum (WEF) ให้ความเห็นว่าประเทศไทยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับประเด็น
สินบนและการแทรกแซงการด าเนินธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของรฐั 
แหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) ให้ความเห็นว่าประเทศไทยอาจขาดการก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ชัดเจน

แผนแม่บทย่อย 
การพัฒนากฎหมาย

ปัญหาอุปสรรค
พิจารณาจากดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) ที่ประเทศไทยมีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 0.50
คะแนน ในปี 2561 เป็น 0.48 คะแนน ในปี 2562 และ 0.46 คะแนนในปี 2564 และเมื่อพิจารณา
คะแนนรายองค์ประกอบ พบว่า
(1)องค์ประกอบความชอบด้วยกระบวนการในการรด าเนินการทางปกครอง มีคะแนนต่ าที่สุดคือ 0.28

คะแนน
(2)องค์ประกอบความไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลของกระบวนการทางปกครองเป็นองค์ประกอบที่มีคะแนน

ต่ ารองลงมาคือ 0.42 คะแนน

ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของประชาชนในการบังคับใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2
ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

สถานะบรรลุเป้าหมายแผนย่อย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

210001 ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน

36 

คะแนน

36 

คะแนน
35 

คะแนน 

เป็นธรรม 

เทียบเคียงจากจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมาย ของดัชนีนิติธรรม 

http://nscr.nesdb.go.th/nsallgov/
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย : 20.1 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน
เป้าหมาย : 200101 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อสังเกตเบื้องต้น

หน่วยงานหลักมีการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการตรงกับเป้าหมายที่เลือกมา
ทุกหน่วยงาน

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับใน
ปีงบประมาณ 2567 บางปัจจัยมีความส าคัญ
แต่หน่วยงานยังอาจยังไม่ให้ความส าคัญ
เท่าที่ควร อาทิ

*

V01F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์
วางแผนตัดสินใจเชิงนโยบาย
V02F0201 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐแบบเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น า VC เฉพาะเป้าหมายที่มีสถานะสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง)
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย : 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้าหมาย : 200201หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อสังเกตเบื้องต้น

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเลือกความ
เกี่ยวข้องหลักแต่ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการ

• V03F0303 การสื่อสารและการเผยแพร่
ผลการประเมิน 
•V02F0201 กลไกและช่องทางที่ เอื้อให้
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานฯ

ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่หน่วยงานให้
ความส าคัญแต่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญมารองรับ

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับใน
ปีงบประมาณ 2567 บางปัจจัยมีความส าคัญแต่
หน่ วยงานยั งอาจยั ง ไม่ ให้ ความส าคัญ
เท่าที่ควร อาทิ

V03F0303 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลระหว่างหน่วยงาน

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อสังเกตเบื้องต้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลือกความเกี่ยวข้องหลักแต่ไม่มีการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการ

ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแม่บทย่อย : 20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย:              เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมอย่างเหมาะสม200301

•V01F0102 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลฯ
•V02 F0203  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ งภ า ค
ประชาชนฯ
•V04F0401 กฎหมายและกฎระเบียบฯ
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่หน่วยงานให้
ความส าคัญแต่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญมารองรับ

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับใน
ปีงบประมาณ 2567 บางปัจจัยมีความส าคัญแต่
หน่ วยงานยั งอาจยั ง ไม่ ให้ ความส าคัญ
เท่าที่ควร อาทิV02F0201 เวทีรับฟังความคิดเห็น

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

• แผนแม่บทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ มีการเพ่ิมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 200202 ภาษีที่จัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 200203 หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

เพ่ือหารือองค์ประกอบ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าว
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop 
แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย  : 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกแผนย่อย 

ข้อสังเกตเบื้องต้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 210101 ไม่มี
หน่วยงานที่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก

• V03 F03 01  ก ล ไ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตฯ
•V03F0305 การจัดท าฐานข้อมูลฯ
•V03F0302 ระบบการประเมินฯ
•V03F0304 โครงสร้างฯ
•V03F0202 ระบบการเฝ้าระวังฯ
•V03F0203 มาตกรการคุ้มครองฯ
ปัจจั ยดั งกล่ าวเป็นปั จจั ยที่ หน่ วยงานให้
ความส าคัญแต่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญมารองรับ

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลที่คาดหวังจาก Workshop 
แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย  : 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ข้อสังเกตเบื้องต้น

• V02F0203 การคุ้มครองผู้แจงเบาะแส
•V03F0301 บทลงโทษที่เหมาะสมฯ
•V03F0303 บทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการฯ
ปัจจั ยดั งกล่ าวเป็นปั จจั ยที่ หน่ วยงานให้
ความส าคัญแต่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญมารองรับ

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับใน
ปีงบประมาณ 2567 บางปัจจัยมีความส าคัญแต่
หน่ วยงานยั งอาจยั ง ไม่ ให้ ความส า คัญ
เท่าที่ควร อาทิ

V01F0101 การปลูกจิตส านึกไม่ติดสินบน

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทย่อย : 21.2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย : 210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อสังเกตเบื้องต้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 210201 ไม่มี
หน่วยงานที่เลือกความเกี่ยวข้องหลัก

• V01F0202 พยานหลักฐาน
•V04F0401 ระบบดิจิทัลฯ
•V04F0402 ระบบติดตามและประเมินผลฯ
•V03F0403 ช่องทางร้องเรียนฯ
•V05F0501 กฎหมายที่ประกาศใช้แล้วฯ
ปัจจั ยดั งกล่ าวเป็นปั จจั ยที่ หน่ วยงานให้
ความส าคัญแต่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ
จัดล าดับความส าคัญมารองรับ
ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับใน
ปีงบประมาณ 2567 บางปัจจัยมีความส าคัญแต่
หน่ วยงานยั งอาจยั ง ไม่ ให้ ความส าคัญ
เท่าที่ควร อาทิ

V02F0201 ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานฯ

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย

เป้าหมาย : 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม ข้อสังเกตเบื้องต้น

ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรมเลือกความ
เกี่ยวข้องหลักแต่ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการ

ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับใน
ปีงบประมาณ 2567 บางปัจจัยมีความส าคัญแต่
หน่ วยงานยั งอาจยั ง ไม่ ให้ ความส าคัญ
เท่าที่ควร อาทิ

V01F0101 ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย

V03F0301 การลดระยะเวลาและขั้นตอน

หมายเหตุ:     หมายถึง หน่วยงานเลือกปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญในป ี2567 
หมายถึง ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม (พิจารณาจากรายงานประจ าป)ี
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการฯ กับข้อเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทฯประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการเพิ่มเป้าหมาย (แผนแม่บทย่อย 220104การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทย่อย : 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น220104

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตาม
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเตมิ

Va
lu

e 
Ch

ain

V01 องค์ประกอบ

WHO
• F010n ปัจจัย

V02 องค์ประกอบ

• F020n ปัจจัย

WHO

WHO

WHO
WHO

WHO

WHO

WHO

WHO
WHO

WHO

WHO

WHO

WHO
WHO

V03 องค์ประกอบ
• F030n ปัจจัย

• F040n ปัจจัย
V03 องค์ประกอบ

เพื่อหารือองค์ประกอบ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าว
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศและแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13

จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา

ไม่สอดคล้อง
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ระเบียบวาระที ่4 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นข้อเสนอ
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป

กฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มิถุนายน 2565

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการสรุปกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมจี านวนทั้งสิน้ 45 ฉบับ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 38 ฉบับ 
แล้วเสร็จ 7 ฉบับ โดยสรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ดังนี้

กฎหมายที่แล้วเสร็จที่เกี่ยวกับ ยช. 6
•พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กฎ ก.พ. 

ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565) 
(บริหารราชการแผ่นดิน)
•พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564) (กฎหมาย)

กฎหมายที่ได้ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงแล้ว สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2565
จ านวน 7 ฉบับ ได้แก่

1. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564
(ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 
(ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565)

4. ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย (ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA 
Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

5. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522*

6. พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

7. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี
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Back-up



กระบวนการ

ผลลัพธ์
กรอบระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

สศช. จัดประชุม
ประจ าปี เพื่อเสนอ
ร่างกรอบแผนฯ 13

22 ก.ย. 64

สศช. ยกร่าง
กรอบแผนฯ 13

แล้วเสร็จ
ม.ค. 64

สภาพัฒนาฯ 
เห็นชอบร่าง

กรอบแผนฯ 13
และวิธีการระดม

ความเห็น

15 ก.พ. 64

สศช. จัดรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ

ร่างกรอบแผนฯ 13
ในระดับพ้ืนที่
และเฉพาะกลุ่ม
มี.ค.-พ.ค. 64

สศช. เสนอกรอบ
แผนฯ 13 ที่ปรับตาม

ความเห็นต่อสภาพัฒนา
ฯ และแตง่ตัง้ คกก. 

ยกร่างแผนฯ แต่ละด้าน 

มิ.ย. 64

คกก. ยกร่างแผนฯ 
แต่ละด้านจดัท าร่าง
ยุทธศาสตร์แผนฯ 
13 และน าเสนอสภา

พัฒนาฯ 
ก.ค.-พ.ย. 64

• สศช. จัดระดมความเห็น
เพื่อปรับปรงุรา่งแผนฯ 
13 ในระดับภาคและกลุ่ม
อาชีพ

• คกก. ยกร่างแผนฯ 
แต่ละด้านปรบัปรงุ
ร่างแผนฯ 13 ตาม
ความเห็นที่ได้รับ
ธ.ค. 64-ม.ค. 65

สภาพัฒนาฯ 
เห็นชอบร่างแผนฯ 
13 ฉบับปรับปรงุ

ตาม
ผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน 

2 ก.พ. 65

คกก. 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
เห็นชอบร่าง
แผนฯ 13

21 ก.พ. 65

ครม.
เห็นชอบร่าง
แผนฯ 13
3 พ.ค. 65

สภาพัฒนาฯ 
เสนอร่าง
แผนฯ 13

ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ

20 พ.ค. 65

สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา รับทราบ
ร่างแผนฯ 13
25 ส.ค. 65

นรม.
น าร่างแผนฯ 13
ขึ้นทูลเกล้าฯ
ส.ค.-ก.ย. 65

คาดว่า
ประกาศใช้
แผนฯ 13
ต.ค. 65

สศช. จัดประชุม
ประจ าปี เพื่อเสนอ
ร่างแผนฯ 13

23 ก.ย. 65

ครม.
เห็นชอบร่าง
กรอบแผนฯ 

13
7 เม.ย. 64

57
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กระบวนการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

จัดล าดับความส าคัญ โดยประเมิน:
▪ ความเป็นไปได้ (Likelihood)
▪ ผลกระทบ (Impacts)

โควิด-19

โอกาส ความเส่ียง

3. ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่ส าคัญ

เสนอรัฐสภาเพื่อทราบ 
และน าขึ้นทูลเกล้าฯ

4. จัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

น าโอกาสและ
ความเสี่ยงมาใช้

เพ่ือก าหนด 
“หมุดหมาย” 

ตามกรอบแผนฯ

เทคโนโลยี

สังคมสูงวัย

อนาคตของงาน

สังคมวัฒนธรรม

ความเป็นเมือง

สภาพภูมิอากาศ

การลดก๊าซ
เรือนกระจก

พลังงานหมุนเวียน

เศรษฐกิจ
การเมืองโลก

กระแสสุขภาพ

2. วิเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศ

ตุลาคม 65

คาดว่าประกาศใช้ 
แผนฯ 13

ทุนทาง
เศรษฐกิจ

ทุนทาง
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

ทุนทาง
สังคมและ
ทรัพยากร

มนุษย์

ทุนทาง
ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวบรวมและประมวลผล
ความก้าวหน้าตามแผนฯ 

12
ซ่ึงยังมีหลายประเด็นที่ต้อง
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ

เสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณา

5. รับฟังความเห็น

1. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

กรอบ
แผน

พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 

13

ร่างแผน
พัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 13
การรับฟังความเห็น
ใน 16 กลุ่มจังหวัด 

กลุ่มเฉพาะ
ในส่วนกลาง 

และกลุ่มออนไลน์

การรับฟังความเห็น
ใน 18 กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเฉพาะในส่วนกลาง 
หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค 
และกลุ่มออนไลน์

ผู้เข้าร่วม 3,792 คน

ยกร่าง
ขึ้น
เป็น

ก.พ.-
เม.ย.64

ผู้เข้าร่วม 5,336 คน

ก.ย.64-
ม.ค.65

6. จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 และน าเสนอตามขั้นตอน

เสนอ ครม. เพื่อ
พิจารณา

<21 ก.พ. 65>

<3 พ.ค. 65>

<ก.ค.-ก.ย. 65>
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แผนปฏิบัติการด้าน…

แผนปฏิบัติราชการ

แผนอื่น ๆ

แผนระดับ 3 

แปลงแผนระดับ 1 และ 2 
สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12

ชี้ชัด คัดกรอง
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ
ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนระดับ 2 

ชี้ทิศทางที่ประเทศ
ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี

ถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนระดับ 1 

ก าหนดกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ 

ป้องกันและยับยั้ง
ภัยคุกคามของประเทศ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
แก้ไขอุปสรรคเร่งด่วน

บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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บริบทการพัฒนาประเทศ

▪ การลดก๊าซเรือนกระจกมีความก้าวหน้าที่ดี แต่จ าเป็นต้องยกระดับ
การด าเนินงานในระยะต่อไป

▪ ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการใช้น้ าเพิ่มขึ้น 
ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

▪ การจัดการของเสียเป็นความท้าทายส าคัญ เนื่องจากมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึน้ 
แต่มีขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 69%

▪ มีความโดดเด่นในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
การปรับใช้ดิจิทัลในภาครัฐมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

▪ มีข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างและระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัย 
ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนมาก

▪ มีความท้าทายด้านความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว 
เนื่องจากมีรายจ่ายประจ าและหนี้สาธารณะทีเ่พิ่มสูงขึน้

▪ เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็ง แต่ควรได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐมิติด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

บริบท
ภายนอก

บริบท
ภายใน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในระดับโลกที่ส าคัญ

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 

▪ คนจนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การหลุดพ้นความยากจน
เป็นไปได้ยากข้ึน จากผลกระทบของโควิด-19

▪ ความเหลื่อมล้ ายังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งระหว่างบุคคล/
ครัวเรือน ระหว่างพื้นที่ และภาคธุรกิจ

▪ ไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2566 
น ามาซึ่งการขาดแคลนแรงงานและความต้องการสวัสดิการ

▪ มีปัญหาทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการขาด
แคลนทักษะแรงงานทุน

▪ ศักยภาพในการขยายตัวค่อนข้างต่ า ผลิตภาพการ
ผลิตรวมขยายตัวต่ า ภาคการผลิตและบริการยังมีรูปแบบด้ังเดิม 

▪ อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากพึ่งพาการค้า
และการลงทุนจากต่างประเทศสูง 

▪ ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ดี แต่ยังต่ า
กว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังเน้นแข่งขันต้นทุนและราคา 

▪ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แต่ยังคงต้องพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
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ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าและตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อจ ากัดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงติดกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางและไม่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับโลก

ศักยภาพในการขยายตัวค่อนข้างต่ าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวม 

(Total Factor Productivity: TFP) 

เฉลี่ย 3 ปีแรก
ของแผนฯ 12

(2560-62)

เป้าหมาย 
2565

2.1%
2.5%

▪ ผลิตภาพการผลิตรวมของไทยขยายตัวเฉลี่ยเพียง 
2.1% ต่อปี ต่ ากว่าประเทศอ่ืน ๆ เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านการลงทุนในเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา 
และการสะสมทุน

▪ อุตสาหกรรมไทยยังคงเป็นการรับจา้งผลิตหรืออยู่
ในภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ า

▪ ภาคบริการยังคงมีรูปแบบดัง้เดิม ที่มุ่งใช้แรงงาน
ทักษะน้อย ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยี

เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูง
รวมศูนย์ความเจริญเฉพาะในเมืองใหญ่ ท าให้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง

อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของ IMD

2560 เป้าหมาย 
2565

28

25

2564

27

▪ ระบบเศรษฐกิจยังเน้นแข่งขนัดา้นต้นทุนและ
ราคามากกว่าคุณภาพ/คุณค่า 

▪ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปราะบางและขอ้จ ากัด
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นปัจจัยเหนี่ยวร้ังการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ

ความสามารถในการแข่งขัน
อยู่ในอันดับที่ดี แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย

▪ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ดี และมี
ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า/บริการ ตามความ
ต้องการของตลาดโลก 

▪ ต้นทุนโลจิสติกส์ใกล้เคียงกับประเทศในภมูิภาค และมี
การพัฒนาในทิศทางที่ดีขึน้

▪ มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจทิัลอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ความพร้อมของไทยยังเป็นรองประเทศอ่ืน
ในภูมิภาค

มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แต่ยังคงต้องพัฒนาด้านดิจิทัลเพิ่มเตมิ 

อันดับความพร้อมของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

(Network Readiness Index)

บริบทการพัฒนาประเทศ: มิติด้านเศรษฐกิจ
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แม้จะมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม แต่การกระจายโอกาสที่ไม่เท่าเทียม
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ อีกทั้งยังประสบปัญหาทุนมนุษย์เชิงคุณภาพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ความเหลื่อมล้ ายังคงอยู่ในระดับสูง 
และทวีความรุนแรงมากข้ึนจากโควิด-19

▪ ในปีเริ่มต้นของแผนฯ 13 ไทยจะกลายเป็นสังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 20.1%
สวนทางกับประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานทีม่ี
แนวโน้มลดลง

▪ น ามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และความ
ต้องการสวัสดิการที่เพิ่มสูงขึ้น แต่อาจเป็นโอกาสใน
การยกระดับคุณภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ ภายในปี 2566

▪ ภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีแนวโน้มทีด่ี
ขึ้น จากการยกระดับสุขภาวะ การเข้าถึงการศึกษา 
และการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

▪ ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาอยู่ในเกณฑต์่ า เมื่อเทียบ
กับนานาชาติ

▪ ขาดแคลนทักษะแรงงาน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและบริบทการเปลี่ยนแปลง 

คนจนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การหลุดพ้นความยากจนเป็นไปได้ยากขึ้น

โควิด-19 ส่งผลให้
คนจ านวนมากกลายเป็นคนจน 
และยังมคีนจนที่ติดอยู่ในกบัดัก
ความยากจนเป็นเวลานาน จน

มีแนวโน้มท่ีจะส่งต่อความ
ยากจนข้ามรุ่นไปยังลูกหลาน

▪ ความเหล่ือมล้ าด้านรายได้และรายจ่ายอยู่ใน
ระดับสูง

▪ ความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่ง กลุ่มท่ีมีรายได้สูงสุด
10% ถือครองสินทรัพย์มูลค่าสูงถึงเกือบ 1 ใน 3
ของทั้งประเทศ

▪ ความเหล่ือมล้ าเชิงพื้นที่ จากการกระจุกตวัทาง
เศรษฐกิจในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่

▪ ความเหลื่อมล้ าในภาคธุรกิจ ระหว่างธุรกิจขนาด
ใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก

ระดับความเป็นอยู่ (รายจ่ายเฉลี่ย) 
ของกลุ่ม Top 10 และ Bottom 40

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

(บาท/คน/เดือน)
กลุ่มที่มีรายจ่ายสูงสุด 10%

กลุ่มที่มีรายจ่ายต่ าสุด 40%

สัดส่วนประชากรตามช่วงอายุ (%)

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

2560 2565 2570 2575 2580

วัยเด็ก (0-14 ปี)

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

วัยแรงงาน (15-59 ปี)

อันดับผลคะแนนสอบ PISA 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพเป็นความท้าทายส าคัญ

บริบทการพัฒนาประเทศ: มิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
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มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าอย่างต่อเนื่อง 
แต่ภัยแล้งและอุทกภัยยังคงเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญ

▪ ปริมาณขยะในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ย 2% 
ต่อปี จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

▪ ปี 2563 มีขยะที่ถูกก าจัดอย่างถกูต้องหรือน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 69% ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ของแผนฯ 12 ที่ 75%

▪ ขยะที่ไม่ถูกก าจัดอย่างถกูต้อง กลายเป็นตกค้างซึ่งเป็น
ภัยคุกคามส าคัญต่อระบบนิเวศในทะเล

การจัดการของเสีย 
ถือเป็นความท้าทายส าคัญ

▪ การลดก๊าซเรือนกระจกท าได้เกินกว่าเป้าของแผนฯ 
12 ซึ่งก าหนดให้ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
ลงจากกรณีปกติเป็นสัดส่วน 7% โดยลดได้จริง 16%

▪ ในระยะต่อไป ไทยต้องบรรลุการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วนให้ได้ 20-25% จากกรณีปกติในปี 
2573 และมุ่งสู่ Carbon neutrality ในปี 2593 
(ค.ศ. 2050) และ Net zero emissions ในปี 2608 
(ค.ศ. 2065) ตามที่ประกาศไว้ในเวที COP 26

การลดก๊าซเรือนกระจกมีความก้าวหน้าที่ดี
แต่ต้องยกระดับการด าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย

ยิ่งขึ้น

ทรัพยากรป่าไม้
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่

▪ ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งเกิดขึน้
เป็นประจ าทุกปี จากปริมาณการใช้
น้ าที่เพิ่มขึ้น ความเสื่อมโทรมของ
แหล่งน้ า รวมถึงความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน

พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนคงสภาพ 
(ล้านไร)่

2563

102.2
(31.58%)

1.731.53

2560 เป้าหมาย
2565

102.4
(31.64%)

129.4
(40%) ป่าไม้

ป่าชายเลน
1.58

▪ ไทยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ 31-33% ของ
พื้นที่ทั้งหมด แต่ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายตาม
แผนฯ 12 ที่ 40%

▪ ไฟป่าเป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ และมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น

▪ ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่น ามาซึ่งภาวะโลกร้อนจะเป็นภัย
คุกคาม
ต่อพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

สัดส่วนขยะที่ถูกก าจัดอย่างถกูต้อง
หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

2560 2563 เป้าหมาย
2565

69%69%

เป้าหมาย
2573

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกรณี
ปกติ 

(ล้านตัน)

2563เป้าหมาย
2563

57.8
(16%)24

(7%)

111
(20%)

ภาคพลังงาน
ภาคพลังงาน

ทุกภาคส่วน

ประเทศไทยมีฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
แต่ การพัฒนาท่ีผ่านมาขาดการค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถของระบบนิเวศ

2559 2560 2561 2562 2563

พื้นที่เกษตรที่
เสียหายจากภัยแลง้ 
(ล้านไร่)

2.7 0.1 - 18.7 2.3

ครัวเรือนที่ประสบ
อุทกภัย
(ล้านครัวเรือน)

0.4 1.3 0.4 0.7 1.2

บริบทการพัฒนาประเทศ: มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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มีความก้าวหน้าในการบริหารจัดการภาครัฐและมีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นทุนทางสถาบันที่ส าคญัของประเทศ 
แต่ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ระเบียบกฎหมาย และความท้าทายด้านความยั่งยืนทางการคลัง

มีข้อจ ากัดเชิงโครงสร้าง 
และระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัย

▪ มีรายจ่ายประจ าในระดับสูง ขณะที่มีสัดส่วน
การลงทุนต่ า ทั้งยังมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรในระดับที่ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ
ต่างประเทศ

▪ หนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นในชว่งโควิด-19 และ
สังคมสูงวัยถือเป็นความท้าทาย ขณะที่ฐาน
ภาษี
ยังแคบและความสามารถในจัดเก็บรายได้มี
แนวโน้มลดลง

เผชิญความท้าทายด้านความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็ง 

มีความโดดเด่นในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
▪ การปรับใช้ดิจิทัลในภาครัฐมีความกา้วหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น
ประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 
อันดับแรกภายในปี 2565

▪ ในปี 2563 ไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จาก UN ให้อยู่ในอันดับท่ี 57 
จากทั้งหมด 193 ประเทศ ดีขึ้นจากอันดับที่ 77 
ในปี 2559 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย UN (อันดับ)

11

57

มาเลเซีย

47

ไทย สิงคโปร์
ปี 2563

60

เป้าหมาย 
2565

▪ ภาครัฐมีขนาดใหญ่ ยึดติดขั้นตอนตามระเบียบ
ปฏิบัติท่ีล้าสมัย และไม่สนับสนุนการท างานแบบ
ครบวงจร บูรณาการ และเชื่อมโยง

▪ มีกฎระเบียบและกฎหมายท่ีล้าสมัยจ านวนมาก
ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจต้องแบกรับ
ต้นทุนจ านวนมหาศาล

ที่มา: ส านักงบประมาณของรัฐสภา

โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
ปี 2559 - 2563

▪ การด าเนินงานอาสาสมัครและการช่วยเหลือแบ่งปัน
มีบทบาทส าคัญ ในการรับมือกับภาวะวิกฤติ สะท้อน
ถึง
พลังเชิงบวกทางสังคม 

▪ อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมส่วนใหญย่ังไม่ได้รับ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอและขาดการเชื่อมโยง
การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

▪ ค่านิยมในสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเตบิโตของ
โลกออนไลน์ น ามาซึ่งความเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เรียกร้องภาครัฐท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

บริบทการพัฒนาประเทศ: มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
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ระดับภูมิภาค
2,295 คน

ผู้เข้าร่วม 5,336 คน

กลุ่มเฉพาะ
ในส่วนกลาง
513 คน

หน่วยงานภาครัฐ
2,844 คน

ภาคประชาสังคม
1,363 คน

สถาบันการศึกษา
543 คน

การรับฟังความเห็นต่อ
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

จ าแนกตามภาคส่วน

การรับฟังความเห็นต่อ
ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ระดับภูมิภาค
3,001 คน

ผู้เข้าร่วม 3,792  คน

กลุ่มเฉพาะ
ในส่วนกลาง
791 คน

หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง

21 หน่วยงาน
จังหวัด

28 จังหวัด

องค์กร
ระหว่างประเทศ
1 หน่วยงาน

หน่วยงานที่ส่งความเห็น 50 หน่วยงาน

ช่องทางออนไลน์
2,528 คน

ภาคเอกชน
301 คน

สื่อมวลชน
51 คน

กลุ่มอื่น ๆ 
234 คน

ก.พ.-
เม.ย. 64

ก.ย.64-
ม.ค.65

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
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2.1 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดา้นเศรษฐกิจ
2.2  บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดา้นสังคมและทรัพยากรมนุษย์
2.3 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดา้นการบริหารจัดการภาครัฐ

บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผนส่วนที่ 1

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนาส่วนที่ 3

บริบทการพัฒนาประเทศส่วนที่ 2

3.1  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
3.2  หมุดหมายการพัฒนา  

แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติส่วนที่ 5
4.1 สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
4.2  เป้าหมายการพัฒนา
4.3  แผนที่กลยุทธ์
4.4 กลยุทธ์การพัฒนา

5.1 หลักการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ
5.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ
5.3 การติดตามและประเมินผล

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
โครงสร้างของ (ร่าง) แผน

ปฐมบท
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แนวคิด
Resilience

เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(SDGs)

โมเดล
เศรษฐกิจ 

BCG

หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13

ปฐมบท: หลักการของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
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การพัฒนาประเทศภายใต้แผน 3 ระดับ

แผนปฏิบัติการด้าน…

แผนปฏิบัติราชการ

แผนอื่น ๆ

แผนระดับ 3 

แปลงแผนระดับ 1 และ 2 
สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-12

ชี้ชัด คัดกรอง
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศ
ในภาพกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนระดับ 2 

ชี้ทิศทางที่ประเทศ
ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี

ถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนระดับ 1 

ก าหนดกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ 

ป้องกันและยับยั้ง
ภัยคุกคามของประเทศ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
แก้ไขอุปสรรคเร่งด่วน

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13



ก้าวทัน
พลวัตของโลก

คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ค านึงถึงความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

พลิกโฉม
ประเทศไปสู่…

“สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจ

สร้างมูลค่าอย่าง
ย่ังยืน”

Thailand’s 
Transformation

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
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5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด 5 ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาคน
ส าหรับ

โลกยุคใหม่

ดัชนี
ความก้าวหน้า
ของคน (HAI)
อยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัด

การเปลี่ยนผ่าน
การผลิตและ
บริโภคไปสู่
ความยั่งยืน

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลงไม่น้อยกว่า 
20% เมื่อเทียบเคยีง
กับปริมาณปกติ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด

รายได้
ประชาชาติ
ต่อหัว เพิ่มขึ้น
เป็นไม่ต่ ากว่า 
9,300 ดอลลาร์ สรอ.
(300,000 บาท)

ตัวชี้วัด

การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม

ความแตกต่าง
ของความเป็นอยู่ 
ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูงสุด 10%
และต่ าสุด 40%

ตัวชี้วัด

การเสริมสร้าง
ความสามารถ

ของประเทศในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้

บริบทโลกใหม่

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ
ในการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
มีค่าไม่ต่ ากว่า 100

ตัวชี้วัด

การปรับ
โครงสร้าง

ภาคการผลิตและ
บริการสู่เศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรม 2

1 3 5

4

• ความพร้อมรับมือโรคระบาด 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• ความก้าวหน้าทางดิจิทัล 
• ประสิทธิภาพของรัฐต่ ากว่า 5 เท่า

(มีค่าไม่ต่ ากว่า 0.7209)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
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13 หมุดหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศ แบ่งตาม 4 มิติการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอตุสาหกรรมดิจิทัล

6
ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 5

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 4

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ส าคัญของโลก

3

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

2

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

1

ภาคการผลิต
และบริการ
เป้าหมาย

1
SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้7

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม

9

พ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ8

โอกาสและ
ความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

2

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

10

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11

ความ
ยั่งยืน

ของทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

3
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบ
โจทย์ประชาชน

13

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง
12ปัจจัย

ผลักดัน
การพลิกโฉม

ประเทศ

4

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
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หมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง
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หมุดหมายที ่2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวทีเ่น้นคุณภาพและความยั่งยืน
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หมุดหมายที ่3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทีส่ าคัญของโลก



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 nscr.nesdc.go.th 75

หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมลูค่าสูง
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หมุดหมายที ่5
ไทยเป็นประตู

การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์
ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค
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หมุดหมายที ่6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
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หมุดหมายที ่7
ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ

ขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง 

มีศักยภาพสูง 
และสามารถ
แข่งขันได้ 
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หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นา่อยู่ ปลอดภัย เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
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หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
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หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า
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หมุดหมายที ่11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 nscr.nesdc.go.th 84

หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
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• วางแผน (Plan)
• ปฏิบัติตามแผน (Do)
• ติดตามประเมินผล (Check)
• ปรับปรุงแก้ไข (Act)

โดยวัดผลส าเร็จด้วยเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม

กลไกเชิงยุทธศาสตร์ 
สร้างและจัดล าดับความส าคัญ

ปัจจัยที่น าไปสู่เป้าหมาย
เพื่อสร้างการยอมรับและลดข้อจ ากัดที่

เกิดจากการด าเนินงานแบบแยกส่วน ผ่านการ
ท างานที่เชื่อมประสานและมีเปา้หมายร่วมกัน

หลักการขับเคลื่อนแผน

กลไกตามภารกิจ 
ด าเนินงานตามหน้าที่

ความรับผิดชอบความเชี่ยวชาญ

กลไกเชิงพ้ืนที่
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการ

มองภาพเชิงองค์รวมในระดับภาค/จังหวัด 
และค านึงถึงสภาพภูมิสังคมของพ้ืนที่
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วาระที่ 4.4 แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแผนฯ 13 ผ่านการส่ือสารที่ชัดเจน เรียบง่าย 
และให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทใน
การร่วมขับเคลื่อนแผน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และสาระส าคัญของแผน รวมถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเกื้อหนุนระหว่างหมุดหมาย

ต่าง ๆ  เพื่อสร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วน

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนา

การส่งเสริมบทบาทของ

ประชาชนทั่วไป 

ภาค
เอกชน

สถาบัน
การศึกษา

ภาคประชา
สังคม

ประชาคม/
องค์กรระหว่าง

ประเทศ 
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กลไกงบประมาณ บูรณาการการขับเคลื่อนแผนฯ 13 เข้ากับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

สนับสนุนให้หน่วยงานในระดับพื้นที่
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่น 
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ส่งเสริมการด าเนินงานของภาคีการพัฒนา

เพื่อให้สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของแผน โดยผนวกประเด็นการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้น

ในแต่ละปี เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส าคัญที่เหมาะสมกับบริบทศักยภาพ 
และความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้อยา่งแท้จริง

สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีศักยภาพลงทุน
ในภาคการผลิต/บริการเป้าหมายรวมถึงด าเนินงานในกิจกรรมการพัฒนา

ที่เชี่ยวชาญ ภายใต้การก าหนดมาตรฐานและการก ากับดูแลที่โปร่งใส

1

2

3

1

2

3
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ความเชื่อมโยงระหว่าง 5 เป้าหมายหลักของแผน และ 13 หมุดหมาย



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 nscr.nesdc.go.th 89

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง
ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก าลังคนสมรรถนะสูง

ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและ 13 หมุดหมาย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ยุทธศาสตร์ชาติ

13 หมุดหมาย
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ความเชื่อมโยงระหว่าง 23 แผนแม่บทฯ และ 13 หมุดหมาย
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

13 หมุดหมาย

17 21

เกษตรมูลค่าสูง

ท่องเที่ยวคุณภาพ

ยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ

ประตูการค้าและโลจิสติกส์

ดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์
SMEs

พื้นที่และเมือง
ยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า
ภัยธรรมชาติ

ก าลังคน

ภาครัฐทันสมัย

1
มั่นคง

2
ต่าง

ประเทศ

3
เกษตร

4
อุตฯและ
บริการ
อนาคต

5
ท่อง
เที่ยว

6
พท.

และเมือง

9
เขต

เศรษฐกิจ
พิเศษ

10
สังคม
และ

วัฒนธรรม

11
พัฒนาคน

ตลอด
ช่วงชีวิต

12
เรียนรู้

13
สุขภาวะ

14
กีฬา หลัก

ประกัน
ทางสังคม

15
พลัง
สังคม

18
ย่ังยืน

19
น้ า

20
รัฐ

ผมบฉก

โควิด-19

7
โครงสร้าง
โลจิสติกส์

ดิจิทัล

8
SMEs

16
เศรษฐกิจ
ฐานราก

23
R&D

22
กฎหมายทุจริต

21

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10
11

12
13
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เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง

ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสงัคม

เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า

ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก าลังคนสมรรถนะสูง

ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

13 หมุดหมาย

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ 13 หมุดหมาย
ด้าน

การเมือง
ด้าน

กฎหมาย
ด้าน

สาธารณสุข
ด้านสื่อสาร

มวลชน
ด้าน
สังคม

ด้าน
พลังงาน

ด้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ด้าน
วัฒนธรรม

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ด้าน
ยุติธรรม

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ

ด้านการ
ศึกษา
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เป้าหมาย SDGs

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและความย่ังยืน
ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง
ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์
ดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะSMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ความยากจนขา้มรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ก าลังคนสมรรถนะสูง
ภาครัฐท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13 หมุดหมาย

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย SDGs และ 13 หมุดหมาย
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แผนงานบูรณาการปี 65

13 หมุดหมาย

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานบูรณาการ ปี 2566 และ 13 หมุดหมาย

จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด อุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต ท่องเท่ียว เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

คมนาคม
และโลจิสติกส์

สังคม
สูงวัย

เศรษฐกิจ
ฐานราก

ทรัพยากร
น้ า

ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

รัฐบาล
ดิจิทัล

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
การท่องเท่ียวเน้นคุณภาพ
และความย่ังยืน
ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง
ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ความยากจนขา้มรุ่นและ
ความคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ก าลังคนสมรรถนะสูง
ภาครัฐท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

สถานะ Benchmark

รายได้ประชาติต่อหัว
(GNI per capita)

ค่าเป้าหมาย

• ปี 64 = 7,097 USD
• ปี 63 = 7,050 USD

• สถิติที่ผ่านมา:
ปี 62= 7,260 USD 
ปี 61= 6,610 USD
ปี 60 = 5,970 USD

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มประเทศตามระดับรายได้
ของธนาคารโลก
• รายได้สูง : > 12,695 USD
• รายได้ปานกลางระดับสูง : 

4,096 > ... < 12,695 USD
• รายได้ปานกลางระดับต่ า : 

1,046 > ... < 4,095 USD
• รายได้ต่ า : < 1,046 USD

ค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชาติต่อหัว
• ค่าเฉลี่ยโลก = 11,553 USD
• OECD = 40,087 USD
• เอเชียแปซิฟิค = 11,706 USD
• สิงคโปร์ = 54,290 USD
• มาเลเซีย = 10,580 USD
• เวียดนาม = 2,660 USD

9,300 USD
(300,000 บาท)

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน



ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนส าหรบัโลกยุคใหม่

ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement 
Index: HAI) โดย สศช.

ประกอบด้วย ดัชนีย่อย 8 ด้าน 32 ตัวช้ีวัด
• สุขภาพ (อาทิ ทารกน ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ์ )
• การศึกษา (อาทิ ปีการศึกษาเฉลี่ย)
• ชีวิตการงาน (อาทิ อัตราการว่างงาน การ

ท างานต่ ากว่าระดับ)
• รายได้ (อาทิ สัดสวนประชากรยากจน)
• ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (อาทิ 

ประชากรที่ประสบภัยพิบัต)ิ
• ชีวิตครอบครัวและชุมชน (อาทิ ครัวเรือน

ที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว)
• การคมนาคมและการส่ือสาร (อาทิ 

การเข้าถึงอินเทอร์เนต็)
• การมีส่วนร่วม (อาทิ การใช้สิทธิเลือกตั้ง )

• HAI ในปี 2563 เท่ากับ 
0.6501 อยู่ในระดับปาน
กลาง

• สถิติที่ผ่านมา:
ปี 2563 = 0.6219

• ปี 2560 = 0.6109 
ปี 2558 = 0.6220

จังหวัดที่มีค่าดัชนี HAI สูงที่สุด 5 
อันดับแรก ในปี 2563 ได้แก่
• กรุงเทพฯ และนนทบุรี = 

0.7092
• พระนครศรีอยุธยา=0.7018
• ชลบุรี = 0.6988
• ปทุมธานี = 0.6900

มีค่าไม่ต่ ากว่า 0.7209
(ความก้าวหน้าของคนอยู่

ในระดับสูง) 
ภายในปี 2570

• ระดับสูงมาก 0.8-1
• ระดับสูง 0.7-0.799
• ระดับปานกลาง 0.55-0.699
• ระดับต่ า ต่ ากว่า 0.55

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน



ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

A. ความแตกต่างของความ
เป็นอยู่ ระหว่างประชากรที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 

10% และต่ าสุด 40%
(รายจ่ายเฉล่ียของ Top10/

Bottom 40)

• ปี 63 = 5.68 เท่า
• สถิติท่ีผ่านมา: 

• ปี 61=6.08 เท่า 
ปี 60=6.15 เท่า 

• ปี 59=6.24 เท่า
ปี 58=6.03 เท่า 

• ปี 57=6.35 เท่า

ต่ ากว่า 5 เท่า 
ภายในปี 2570

• เมื่อประมาณการค่าในอนาคต จาก
แนวโน้ม 10 ปีย้อนหลัง (ซึ่งยังไม่มีผล
จากโควิด-19) พบว่า 
• ปี 64 = 5.37 เท่า
• ปี 66 = 5.10 เท่า
• ปี 68 = 4.84 เท่า

• ฐานข้อมูล World Inequality 
Database (WID) ใช้ความแตกต่างด้าน
รายได้ของ Top10/Bottom 50 
• ไทย = 4.45 เท่า
• ค่าเฉลี่ยโลก = 6.21 
• เอเชีย = 4.8 
• ยุโรป = 1.89 
• เวียดนาม = 2.70 
• มาเลเซีย= 2.33

* ใช้รายจ่ายแทนรายได้ เนื่องจากข้อมูล
รายจ่ายมีการจัดเก็บเป็นประจ าทุกปี

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย



ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย

การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวม 

(สาขาพลังงานและขนส่ง/
อุตสาหกรรม/การจัดการของเสีย) 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

จากการปล่อยในกรณีปกติ 
ภายในปี 2570

เป้าหมายที่ 4 การเปลี่ยนผ่านไปสูค่วามยั่งยืน

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานปี 2561 ลดลง
ร้อยละ 16 จากการปล่อยกรณี
ปกติ

• 263 ล้านตัน ในปี 2559
(ปริมาณการปล่อยไม่รวมการ
ดูดซับจากป่าไม้ = 354 ล้าน
ตัน)

• ปริมาณการปล่อยเพิ่มขึ้นเฉลีย่
ประมาณ 1% ต่อปี

ปริมาณที่จ าเป็นต้องลดในระดับโลก
• IPCCC ศึกษาพบว่า Net GHGs ของโลกต้องลดลง 50% (เทียบ

กับปี 2010) ภายในปี 2030 และเป็นศูนย์ภายในปี 2050 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าตาม Paris Agreement

เป้าหมายที่มีอยู่ของไทย
• เป้าหมาย NDC (ไทยให้เจตจ านงกับระดับโลก): ลดปริมาณการ

ปล่อย = 20% ของ BAU หรือปริมาณการปล่อยไม่เกิน 444
ล้านตัน ภายในปี 2030 (ไม่นับรวมการดูดซับจากป่าไม้)

• การจัดท าจัดท าแผนพลังงานชาติ (ความก้าวหน้าเมื่อ ส.ค. 64): 
ใช้เป้าหมายการปล่อย CO2 สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality 
ภายในปี 2608-2613 (ค.ศ. 2065-2070)

เป้าหมายของต่างประเทศ
• Net GHGs
• EU ตั้งเป้าลด Net GHGs 55% จากปี 1990 ภายในปี 

2030 และ Net GHGs เป็นศูนย์ภายในปี 2050
• กลุ่ม G7 ตั้งเป้า Net GHGs เป็นศูนย์ภายในปี 2050
• อินโดนีเซีย ตั้งเป้าลด GHGs 41% ภายในปี 2030 และ

Net GHGs เป็นศูนย์ภายในปี 2070
• Carbon neutrality: ฟินแลนด์ 2030 / ออสเตรีย 2040 / 

สวีเดน 2045 / บราซิล 2050 / จีน 2060

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย



เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

มิติที่ 1 ความพร้อมของระบบสาธารณสุขในการรับมือกับโรคระบาด
▪ กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health 

Regulations : IHR)
มิติที่ 2 ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

▪ Global Climate Risk Index
มิติที่ 3 ความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

▪ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital 
Competitiveness Ranking by IMD)

มิติท่ี 4 ความสามารถของภาครัฐในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
▪ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐ (IMD)

ดัชนีรวม (Composite Index) สะท้อนความสามารถ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: คะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละมิติถูก normalized ให้มีคะแนนเต็มเท่ากับ 100
(บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในมิตินั้น ๆ)

 70

 75
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 100

มิติท่ี 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน



เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย
มิติที่ 1 ความพร้อมของระบบสาธารณสุขในการรบัมือกับโรคระบาด

กฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ 
(International 
Health Regulations 
: IHR) การประเมินการปฏิบัติ
ตาม IHR เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

• ปี 63 = 85%
• สถิติที่ผ่านมา:                        

ปี 62 = 85%                       
ปี 61 = 79%

• มีค่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 ภายในปี 2570 

• แต่ละค่าสมรรถนะหลัก
มีคะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ภายในปี 
2570 

• ทั่วโลก = 65% 
• SEA = 63%
• สหรัฐอเมริกา 92%
• สหราชอาณาจักร 94%
• เดนมาร์ก 94%        
• เนเธอแลนด์ 90%
• จีน 93%         
• ออสเตรเลีย 91%
• ญี่ปุ่น 95%
• เกาหลี 98%
• สิงคโปร์ 92%

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน



เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย
มิติที่ 2 ความพร้อมในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

A. Global Climate 
Risk Index ของ German 
Watch ค านวณมาจากตัวช้ีวัดด้าน
ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศ

• อันดับเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (2558-
2562) = 36.8

• ค่าสถิติที่ผ่านมา: ปี 62 อันดับ 34 ปี 
61 อันดับ 67 ปี 60 อันดับ 10 ปี 59 
อันดับ 20 ปี 58 อันดับ 53

*ตัวเลขอันดับยิ่งน้อย ความเสียหายยิ่ง
มาก

ปี 62
• ญี่ปุ่นอันดับ 4
• ฟิลิปปินส์อันดับ 17
• เวียดนามอันดับ 38
• มาเลเซียอันดับ 99

อันดับเฉลี่ย
ปี 2566-2570
ไม่ต่ ากว่า 40

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน



เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย
มิติที่ 3 ความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทลั 
(Digital 
Competitiveness 
Ranking) ของ IMD

•ปี 63 อันดับที่ 39 จาก 
63 ประเทศ
• องค์ความรู้และทักษะ อันดับ 43
• เทคโนโลยี อันดับ 22
• ความพร้อมในอนาคต อันดับ 

45

• สถิติที่ผ่านมา:
• ปี 62 อันดับ 40
• ปี 61 อันดับ 39
• ปี 60 อันดับ 41
• ปี 59 อันดับ 39

• มาเลเซีย อันดับ 26
• อินเดีย อันดับ 48
• อินโดนีเซีย อันดับ 56

อยู่ใน 30 อันดับแรก 
ภายในปี 2570

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน



เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

ตัวชี้วัด สถานะ Benchmark ค่าเป้าหมาย
มิติที่ 4 ความสามารถของภาครัฐในการรบัมือกับการเปลีย่นแปลง

A. ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
ของรัฐบาล 
(Government 
Efficiency) โดย IMD

• สิงคโปร์ อันดับ 5
• อินโดนีเซีย อันดับ 26
• มาเลเซีย อันดับ 30
• ฟิลิปปินส์ อันดับ 45

• ปี 64 อันดับ 20 จาก 64 
ประเทศทั่วโลก

• ค่าสถิติที่ผ่านมา: 
• ปี63  อันดับ 23
• ปี 62 อันดับ 20
• ปี 61 อันดับ 22
• ปี 60 อันดับ 20

อยู่ใน 15 อันดับแรก 
ภายในปี 2570

Fiscal Policy, Public Finance, 
Institutional Framework, Business 
Legislation, Society Framework

รายละเอียดส าคัญของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายหลักของแผน


