
 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (๐๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓)  
ท่ี   นร ๑๑๑๒/  วันท่ี          มีนำคม  ๒๕๖๖  
เรื่อง กำรขับเคลื่อนยทุธศำสตร์ชำติในหว้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

กรำบเรียน นำยกรัฐมนตรี  
 ประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 

ตำมที่ คณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๖ ได้มีมติมอบหมำยให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ น ำเสนอผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  ในส่วนของ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมำยหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในระยะต่อไป น้ัน 

ในกำรน้ี ส ำนักงำนฯ ได้แ จ้งเวียนรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ ได้พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ และส ำนักงำนฯ ได้ปรับปรุงรำยงำนกำรประชุมตำมที่
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ ๑ จึงขอ
ควำมเห็นชอบให้เสนอผลกำรประชุมฯ เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในระยะต่อไป มีรำยละเอียด ดังน้ี 

๑. สาระส าคัญ 
 

๑.๑  ความเป็นมา  

  คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวกำรประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๖ ได้มีมติมอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ น ำเสนอผลกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในส่วนของ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีข้อ  
สั่งการในการประชุมฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ตำมหลักกำรวงจรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  ๒ ซึ่งส านักงานฯ ได้ผนวกรวม 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรใีนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้วยแล้ว 

๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตำมหลัก PDCA เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การวางแผน (P) (๒) การปฏิบัติ (D)  
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (C) และ (๔) การปรับปรุงการด าเนินงาน (A) โดยให้ทุกหน่วยงำน 
ของรัฐขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำรและต่อเน่ืองในระยะต่อไป  โดยมีแนวทำงกำร
ขับเคลื่อน สรุปได้ ดังน้ี 

๑.๒.๑  การวางแผน (P) โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ 
การจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรอบหลักในกำรจัดท ำ
แผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ ให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม แผนระดับที่  ๒ 
เป็นแผนที่ถ่ำยระดับจำกยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรด ำเนินกำรผ่ำนแผนระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติที่หน่วยงำนของรัฐ

/ต้องด ำเนินกำร... 



๒ 

 

 

ต้องด ำเนินกำรจัดท ำในขั้นตอนของกำรปฏิบัติ (D) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ดังน้ัน หน่วยงำนของรัฐ 
ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจของแผนทั้ง ๓ ระดับ และจ ำเป็นต้องร่วมกันบูรณำกำรกำรท ำงำนผ่ำนกำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน 
เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป ดังน้ี 

๑) การสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้ทุกภำคส่วนเกิดกำรตระหนักรู้ในหลักกำร 
วัตถุประสงค์ ควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ และร่วมกันบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ในระยะถัดไป โดยทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องด ำเนินกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้หลักกำรกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรให้กับ
บุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจให้ภำคีกำรพัฒนำ และประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วม  ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำและอบรมบุคลำกรภำครัฐ 
ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยทุธศำสตร์ชำติ ภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ต้องมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมำะสมกับพื้นที่ และกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนด ส านักงบประมาณ และหน่วยงานก ากับดูแล แผนงานหรืองานวิจัย ต้องพัฒนำกระบวนกำรจัดสรร
งบประมำณให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์พัฒนำประเทศที่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของแผนระดับที่  ๒ และ
ผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและครอบคลุม  

๒) การบูรณาการหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องบูรณำกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน โดยยึดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ เป็นหลัก เพื่อปิดช่องว่ำง
กำรพัฒนำของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ต้องมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนที่ถ่ำยระดับเป้ำหมำยจำกยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่  ๒ ไปสู่การพุ่งเป้าระดับหน่วยงำน 
โดยค ำนึงถึงกำรมุ่งปิดช่องว่ำงกำรบรรลุเป้ำหมำยมำกกว่ำกำรตอบตัวชี้วัด และไม่น ำเป้ำหมำยของแผนระดับที่ ๒ 
ไปเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของหน่วยงำนโดยตรง หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๖ ท ำหน้ำที่ประสำน บูรณำกำร 
และก ำกับให้หน่วยงำนด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนระดับที่ ๒ 

๑.๒.๒ การปฏิบัติ (D) หน่วยงำนของรัฐจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และแผนปฏิบัติกำรด้ำน... รวมทั้งกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินกำร  
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินกำร อำทิ ข้อมูล สถำนกำรณ์ สถิติ และงำนวิจัย 
โดยเฉพำะรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี และให้ควำมส ำคัญกับห่วงโซ่คุณค่ำ  
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ดังน้ัน ทุกหน่วยงำนของรัฐจึงจ ำเป็นต้องร่วมกันบูรณำ
กำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป ดังน้ี 

๑) การจัดท าแผนระดับที่ ๓ โดยหน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ป ีและรายปี รวมทั้งน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และรำยงำนผลสัมฤทธิ์
ตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ส ำนักงำนฯ 
ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีกำรน ำเข้ำแผนระดับที่  ๓ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนปฏิบัติรำชกำร ในระบบ 
eMENSCR ก่อน จึงสำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบได้ ซึ่งส ำหรับเฉพำะปี งบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ส ำนักงำนฯ ได้ขยำยกรอบระยะเวลำกำรน ำเข้ำแผนระดับที่  ๓ และโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  
ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๖ และภำยหลังจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงำนน ำเข้ำข้อมูลตำม
กรอบระยะเวลำ เดิมที่ก ำหนดให้ ด ำเนินก ำรแล้วเ สร็จภำย ในไตรมำสแรก ของปีงบ ประมำณ  ส ำหรับ
แผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงำนพิจำรณำทบทวนกฎหมำยที่มีกำรก ำหนดให้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน... 

/เพื่อให้กำร... 



๓ 

 

 

เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน... มีเฉพำะในส่วนที่จ ำเป็นต่อบริบทของกำรพัฒนำประเทศ และส านักงานฯ 
ร่วมกับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องร่วมวเิคราะหช่์องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ ำเป็นต้องจัดท ำแผน เพื่อให้กำรจัดท ำ
แผนมีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผนมำรองรับ 

๒) การจัดท าโครงการ/การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ  
ที่ค ำนึงถึงกำรพัฒนำประเทศร่วมกันอย่ำงพุ่งเป้ำ โดยหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ 
(จ.๑ - จ.๓) ร่วมกับหน่วยงำนร่วมขับเคลื่อนในเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ด ำเนินกำรอย่ำงพุ่งเป้ำ โดยเร่งพิจำรณำ
และก ำหนดประเด็น/ปัจจัยที่ควรให้ควำมส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณ และให้ควำมส ำคัญกับ
ปัจจัยภำยใต้ FVCT ที่ไม่มีหน่วยงำนร่วมขับเคลื่อน และไม่มีโครงกำรฯ มำรองรับ  หน่วยงานของรัฐ มุ่งเน้น
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤตและปัจจัยที่ควร ให้ควำมส ำคัญประจ ำปี
งบประมำณ ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนตำมกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ชำติ โดยชี้ประเด็น 
กำรพัฒนำของประเทศที่ยังเป็นช่องว่ำง เสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก่หน่วยงำนของรัฐ และร่วมลงมือท ำ 
รวมถึงกำรสนับสนุนทรัพยำกรต่ำง ๆ ต่อกำรด ำเนินกำร และ ส านักงบประมาณ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณจำก
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤต และปัจจัยที่ เป็นปัจจัยส ำคัญประจ ำปี
งบประมำณ โครงกำรฯ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติเป็นล ำดับแรก พร้อมทั้งพิจำรณำจัดสรรงบประมำณแบบบูรณำกำร เพื่อให้
โครงกำรฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒  

๑.๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (C) หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ใช้เปน็กลไกกำรติดตำมและประเมินผลภำครัฐ โดยต้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 
เพื่อน ำ FVCT ทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑) สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี ข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินกำรจำกระบบ eMENSCR มำใชเ้ป็นขอ้มูลหลักในกำรชี้เป้ำ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติต่อกำรด ำเนินกำรระยะต่อไป ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ก ำหนดประเด็นกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี 
ในภำพรวม และรำยงำนผลสัมฤทธิ์ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐในภำพรวมต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
ระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเร่งประสำนบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรให้กระทรวงก ำกับผู้ตรวจรำชกระทรวง/กรม ปฏิบัติตำม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ โดยยึดหลักกำร PDCA อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรก ำหนด
ประเด็นย่อยกำรตรวจรำชกำรให้มีควำมเฉพำะเจำะจง และมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำย  
แผนแม่บทฯ ที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของ
หน่วยงำนและกำรตรวจติดตำมโครงกำรที่ห น่วยงำนเป็นเจ้ำภำพหลัก โดยใช้ข้อมูลจำกรำยงำนสรุปผล  
กำรด ำเนินกำรฯ เป็นข้อมูลหลัก เพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำประเด็นกำรตรวจติดตำมอย่ำงเคร่งครัด คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ต้องวำงนโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบ และก ำหนดประเด็ น 
กำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำปี โดยให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำย แผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะกำรบรรลุ
เป้ำหมำยอยู่ในระดับวิกฤต (สีแดง) อย่ำงต่อเน่ือง เป็นอันดับแรก และส านักงานฯ ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ 
eMENSCR อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรน ำเข้ำข้อมูล ส ำคัญต่ำง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์กำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรตรวจรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๑.๒.๔ การปรับปรุงการด าเนินงาน (A) กำรปรับปรุง แก้ไขแผน และกำรด ำเนินงำน 
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องประกอบการปรับปรุงการด าเนินงาน 

/ ในทุกข้ันตอน... 



๔ 

 

 

ในทุกข้ันตอนของ PDCA บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

๒. มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 เห็นชอบการด าเนินการในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบหมำยส ำนักงำนฯ  
น ำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรในระยะต่อไป 

๓. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

ขอควำมเห็นชอบให้ส ำนักงำนฯ น ำเสนอ เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่  ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตำมมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในระยะต่อไป ตำมข้อ ๑.๒  

 จึงกรำบเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบ ส ำนักงำนฯ จะได้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอน
ต่อไป จะขอบพระคุณยิ่ง 
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