
 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรข้ำว 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมชลประทำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำท่ีดิน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรบก 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมธนำรักษ์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพิธีกำรทูต 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมสำรนิเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรท่องเท่ียว 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ีพิเศษเพื่อกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน. 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผุ้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิทยำลัยชุมชน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรศำสนำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมศิลปำกร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคุรุสภำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมสุขภำพจิต 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมอนำมัย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอำหำร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม. 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
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เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ( องค์กำรมหำชน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓  
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 
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๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 

http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/


 
 

-๔- 

๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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

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


 
 
 
ท่ี  นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๕ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๕  
และมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  

กรำบเรียน อัยกำรสูงสุด 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันท่ี ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 

 ตำมท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติเสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบบัปรับปรุง) 
(๒) กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ (๓) โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) กำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๑ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจำกท่ีมติคณะรัฐมนตรีรับทรำบ
ผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น นั้น 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งสำระส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การด าเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคล่ือน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ส ำนักงำนฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ในกำรด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง 
แผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็น 
กำรพัฒนำจำกยุทธศำสตร์ชำติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับประเทศท่ีทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องวำงแผนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องค านึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ท้ังนี้ กำรทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพำะ
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ท่ีอำจไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำยระดับประเด็น (Y๒) กำรปรับปรุงตัวชี้วัด  
ค่ำเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง  
โดยส ำนักงำนฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงกำรมอบหมำยหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

/๑.๑ (ร่าง) แผน... 



 
 

-๒- 

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแผนแม่บทฯ ท้ัง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๒ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่ำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยังคงจ านวนแผนแม่บทฯ 
ทั้ง ๒๓ ประเด็น จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) 
๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีกำรปรับถ้อยค ำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้ำหมำย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y๑) มีกำรปรับถ้อยค ำให้มีควำมชัดเจน และยกเลิกบำงเป้ำหมำยท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกับเป้ำหมำยอื่น ๆ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกับประเด็นกำรพัฒนำ ท้ังนี้ กรณีของการปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับเป้ำหมำยท่ีได้มีกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของห้วงท่ี ๒ แล้ว รวมท้ังปรับค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัด ท้ังนี้ การขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการด าเนินเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ 
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพำะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกกำร
ด ำเนินงำน/กำรจัดท ำโครงกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตำมกำรยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิก 
เป้ำหมำยแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำภำพ ๓ ระดับ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ  
(จ.๑) (๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภำรกิจหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ โดยพิจำรณำจำกภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ๒ เป้ำหมำยระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีกำรเปลี่ยนแปลง ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม 
๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code 
ล ำดับท่ี ๓ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ 

๒. การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้ำน ได้ท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๕๘ และในมำตรำ ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะเสร็จส้ินแต่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศยังคงด าเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับ
ที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศภายหลังการส้ินสุดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
การขับเคล่ือนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ส าหรับการด าเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับห้วงเวลำของแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ 
eMENSCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส ำนักงำนฯ จะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะ
มีกำรรำยงำนรอบเดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรำยงำนสุดท้ำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

/ด ำเนินกำร… 



 
 

-๓- 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เหลือเพียงหน้ำท่ีเดียวในส่วนของประธำนกรรมกำร ซึ่งยังคงมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่ำนท่ีประชุมร่วมประธำน
กรรมกำรปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ คณะ ได้มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศครบก ำหนดระยะเวลำ ๕ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ นับจำกวันแต่งต้ังครั้งแรก ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  กรณี ท่ีหน่วยงำน 
ของท่ำนได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำรอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศท่ีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมดวำระขององค์ประกอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที  

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทาง 
การขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่   
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน ๒๕๗๐  
ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ เป็นแผนท่ีมีควำมสอดคล้องกับกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในกำร ชี้ชัด คัดกรอง 
เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ท่ีประเทศไทยต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีกำร
ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๓ หมุดหมำย ๔ มิติ ท่ีสำมำรถสะท้อนประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูงต่อกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” นอกจำกนี้ ได้มีกลไก
กำรขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ซึ่งมีจ ำนวนท้ังสิ้น ๕ คณะ (๒) กลไกด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ใช้หลักกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับท่ี ๓ เพื่อถ่ำยระดับของเป้ำหมำยและก ำหนด
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถส่งผลตอกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศำสตร์ชำติ  
(๓) กลไกการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดยมีกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ในระดับพื้นท่ี อำทิ แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน รวมทั้ง กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ ผ่ำนกลไก 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นท่ี อำทิ กลไกกำรปกครองท้องท่ี กลไกกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ (๔) กลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่ำนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม 
ภำคประชำคม และประชำชนท่ัวไป ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๓ รำยละเอียด
ปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๕ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ โดยเป้ำหมำยของหมุดหมำยทั้ง ๑๓ หมุดหมำย  
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่ำงน้อย ๑ เป้ำหมำย 

๔. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้ำง “ครู ก” ให้กับ
ทุกหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมให้สำมำรถถ่ำยทอดกำรจัดท ำโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ัง ได้มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของตนเองซึ่งหน่วยงำนจะทรำบถึงเกณฑ์ท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำและยกระดับ
โครงกำร โดยท่ำนสำมำรถประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่ำนทำง http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/ ท้ังนี้ มีโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ จ านวนทั้งส้ิน 
๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงกำรฯ ท้ังหมด ซึ่งหน่วยงานของท่านมีบางโครงการ 
ที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๖ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ เพื่อให้โครงกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำร ดังนี้ 

/๔.๑ กรณีที่…. 
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๔.๑ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนด ำเนินกำรปรับปรุง
รำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร  
QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ ท้ังนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมและศักยภำพในกำรด ำเนินกำร โดยใช้ชื่อ
โครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานน าเข้าในช่วง
กระบวนการการจัดท าโครงการฯ และด าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน 
ต่อการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส ำนักงบประมำณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น พร้อมท้ังน ำโครงกำรฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ ต่อไป 

๔.๒ กรณีที่เป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอ
โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายฯ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนศึกษาคู่มือการจัดท าโครงการเพื่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๗ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำโครงกำร โดยสำมำรถดูรำยละเอียดภำพรวมคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนของท่ำน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยกำร QR Code ล ำดับท่ี ๘ ท่ีแนบท้ำยหนังสือ  
และประเมินข้อเสนอโครงกำรเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรำยละเอียดให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ผ่ำนทำง http://pj-
spiderchart.nesdc.go.th/ ก่อนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

จึงกรำบเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

 

QR Code 
รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

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