
 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น  
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น  
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรกงสุล 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 
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ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
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http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ(องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันกำรบินพลเรือน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 
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ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้จัดกำรกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 
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ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 
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ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 
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ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 
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ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ไม่ส่ง ส่งในหมวก อว. แทน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 



 
 

-๓- 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
mailto:Suppasit@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๔  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ส่งในหมวก ปลัดฯ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมที่  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อน 
การด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๑ ที่แนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
นอกจำกที่มติคณะรัฐมนตรีรับทรำบผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ 
และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและ
ประเด็นกำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพ่ือแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ 
เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นจะมุ่งเน้น
ทบทวนโดยเฉพำะเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒)  
กำรปรับปรุงตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ

/เป้ำหมำยได.้.. 



 
 

-๒- 

เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับที่ ๒ ที่แนบท้ำยหนังสือ ซ่ึงแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวน
แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพ่ิมเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ 
ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำย 
ที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ทั้งนี้ กรณี 
ของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 
เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม 
(๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้นส ำหรับเป้ำหมำยที่ได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วง 
ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่
การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำรด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ 
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำร 
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพ่ิมเติม ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๓ ที่แนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที ่๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการ

/เพื่อให้มี… 
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เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำ
ของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSCR 
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพ่ือทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีกำร
รำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำที่เดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซ่ึงยังคงมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งตั้ งครั้ งแรก ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนได้มี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ที่ประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี  
โดยได้มีกำรก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ที่สำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำ 
ที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” 
นอกจำกนี้ ได้มกีลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพ่ือถ่ำย
ระดับของเป้ำหมำยและก ำหนดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ที่สำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง  
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่ำนกลไกของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่ อำทิ กลไกกำรปกครองท้องที่ 
กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำคม และประชำชนทั่วไป ในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๕  
ที่แนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ 
(Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือสร้ำง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอด  
กำรจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ 
ให้กับหน่วยงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ 

/ที่จ ำเป็น…. 



 
 

-๔- 

ที่จ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับโครงกำร และสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียด
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ 
ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๖ ที่แนบท้ำยหนังสือ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำร
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยสำมำรถศึกษำคู่มือ 
การจัดท าโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๗ ที่แนบ
ท้ำยหนังสือ ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูล 
ตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วงกระบวนการการจัดท า
โครงการฯ และสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๘ ที่แนบท้ำยหนังสือ และส ำหรับโครงการอ่ืน นอกเหนือจาก
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ศึกษำคู่มือกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ 
และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมทั้งน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

QR Code  
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/%20ทั้งนี้
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