
 
 

 
ที่ นร / 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

          มีนำคม ๒๕๖๖ 

เร่ือง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำบันทึกข้อควำม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/         ลงวันที่     มีนำคม ๒๕๖๖ 

 ๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ 
 ๓. ส ำเนำหนังสือส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๒๙๕๓  
  ลงวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 

ด้วย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร  
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ขอเสนอ เร่ือง กำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำตใินหว้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ที่เป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
เพื่อคณะรัฐมนตรีมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในระยะต่อ ไป  โดยนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำน
กรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ได้เห็นชอบให้น ำเร่ืองดังกล่ำวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย ๑  

ทั้งน้ี เร่ืองดังกล่ำวมีรำยละเอียด ดังน้ี 

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 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีข้อสั่งการในการประชุมฯ ดังกล่าวให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตำมหลักกำรวงจรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : 
PDCA) ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 

๒. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เร่ืองน้ีเข้ำข่ำยต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตำมมำตรำ ๔ (๑) และ มำตรำ ๔ (๑๒) แห่งพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเร่ืองและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งตำมนัยของพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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๓. สาระส าคัญ 

ส ำนักงำนฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตำมหลักกำร PDCA ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  
เร่ือง แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ และมีข้อเสนอ 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังน้ี  

๓.๑ ข้อสังเกตจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

๓.๑.๑ การวางแผน (P) หน่วยงำนของรัฐบำงแห่งอำจขำดควำมเข้ำใจในหลักกำร
วัตถุประสงค์ และควำมส ำคัญ ของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่  ๒ ในฐำนะแผนระดับชำติที่ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ต้องร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้ง หน่วยงำนของรัฐบำงแห่งยังมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำน/ โครงกำรเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด
มำกกว่ำกำรด ำเนินกำร เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนระดับที่ ๒ นอกจำกน้ีกระบวนกำร
จัดสรรงบประมำณในปัจจุบันอำจยังไม่สำมำรถสะท้อนกำรพุ่งเป้ำกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนระดับที่  ๒ และ
ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงครอบคลุม ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินงำนอำจยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม   

๓.๑.๒ การปฏิบัติ (D) หน่วยงานของรัฐ ต้องด าเนินการจัดท าแผนระดับที่ ๓ และการ
จัดท าโครงการ/การด าเนินการ ดังน้ี 

  ๑) กำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติ
รำชกำรรำยปี แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติกำรด้ำน... โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ พบ
ข้อสังเกตสองกรณี คือ (๑) หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แต่อำจยังไม่มีกำรน ำเข้ำระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : 
eMENSCR) ตำมที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด และ (๒) หน่วยงำนอำจยังไม่ได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ขณะที่
แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีควำมซ้ ำซ้อนกันของประเด็นกำรพัฒนำ  

  ๒) กำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินกำร เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ จ ำนวนข้อเสนอโครงกำรฯ ของหน่วยงำนของรัฐที่ผ่ำนเกณฑ์คะแนน 
ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีคะแนนที่ผ่ำนเกณฑ์โครงกำรฯ ไม่เกิน 
ร้อยละ ๕๐ ของจ ำนวนข้อเสนอโครงกำรฯ ทั้งหมด นอกจำกน้ี หน่วยงำนของรัฐบำงส่วนอำจยังด ำเนินกำร 
ตำมภำรกิจของหน่วยงำนมำกกว่ำพุ่งเป้ำไปยังเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศร่วมกัน โดยมีปัจจัยภำยใต้ห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ที่ไม่มีหน่วยงำนร่วมขับเคลื่อนจ ำนวน ๔๘ ปัจจัย และ
ปัจจัยภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำฯ ที่ไม่มีโครงกำรฯ มำรองรับจ ำนวน ๓๖๗ ปัจจัย 

๓.๑.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (C) กลไกกำรติดตำมประเมินผลภำครัฐ  
อำจยังก ำหนดประเด็นกำรตรวจติดตำมที่ไม่ครอบคลุม ประเด็นที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และขำดข้อมูลเพื่อใช้ประกอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เน่ืองจำกกำรน ำเข้ำ
ข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR ไม่ครบถ้วนตำมจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ  

๓.๑.๔ การปรับปรุงการด าเนินงาน (A) หน่วยงำนของรัฐบำงแห่งไม่ได้น ำผล 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล อำทิ รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำป ีรำยงำนข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร ติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ (ตสร.) ผลคะแนนกำรประเมินโครงกำรตำมหลักเกณฑ์

/กำรประเมิน... 
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กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ไปใช้ประกอบกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของ PDCA เพื่อให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๓.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย
แนวทำงกำรขับเคลื่อน ดังน้ี  

๓.๒.๑ การวางแผน (P) โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐  
มีมติเห็นชอบการจ าแนกแผนออกเปน็ ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตรช์าติ ซึ่งเป็นกรอบหลัก
ในกำรจัดท ำแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ ให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 
แผนระดับที่ ๒ เป็นแผนที่ถ่ำยระดับจำกยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรด ำเนินกำรผ่ำนแผนระดับที่  ๓ ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติ
ที่หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรจัดท ำในขั้นตอนของกำรปฏิบัติ (D) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ดังน้ัน 
หน่วยงำนของรัฐต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจของแผนทั้ง ๓ ระดับ และจ ำเป็นต้องร่วมกันบรูณำกำรกำรท ำงำนผำ่นกำร
มองเป้ำหมำยร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในระยะถัดไป ดังน้ี 

๑) การสร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้ทกุภำคส่วนเกิดกำรตระหนักรู้ในหลกักำร 
วัตถุประสงค์ ควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ และร่วมกันบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
ในระยะถัดไป ดังน้ี 

๑.๑) ทุกหน่วยงานของรฐั ต้องด ำเนินกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้หลักกำร
กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรใหก้ับบุคลำกรทกุระดับ รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจให้ภำคีกำรพัฒนำ และประชำชนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

๑.๒) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ต้ องด ำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำและอบรมบุคลำกรภำครัฐใหม้ีควำมสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ

๑.๓) ภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏบิัติ และส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยทุธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมำะสมกับพื้นที่ และกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนด 

๑.๔) ส านักงบประมาณ และหน่วยงานก ากับ ดูแล แผนงานหรือ
งานวิจัย ต้องพัฒนำกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์พัฒนำประเทศที่สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยของแผนระดับที่ ๒ และผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและครอบคลุม  

๒) การบูรณาการ โดยทุกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกัน โดยยึดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ เป็นหลัก 
เพื่อปิดช่องว่ำงกำรพัฒนำของประเทศ  

๒.๑) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ต้องมีกำรบูรณำกำร
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่ถำ่ยระดับเป้ำหมำยจำกยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การพุ่งเป้าระดับ
หน่วยงำน โดยค ำนึงถึงกำรมุ่งปิดช่องว่ำงกำรบรรลเุป้ำหมำยมำกกวำ่กำรตอบตวัชีว้ัด และไม่น ำเป้ำหมำยของแผน
ระดับที่ ๒ ไปเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของหน่วยงำนโดยตรง   

/๒.๒) หน่วยงานเจ้าภาพ.... 
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๒.๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ และวันที่  ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๖ ท ำหน้ำที่
ประสำน บูรณำกำร และก ำกับให้หน่วยงำนด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนระดับที่ ๒ 

๓.๒.๒ การปฏิบัติ (D) หน่วยงำนของรัฐจัดท ำแผนระดับที่  ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ ๕ ปี แผนปฏบิัติรำชกำรรำยป ีและแผนปฏิบัติกำรด้ำน... รวมทั้งกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินกำร 
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินกำร อำทิ ข้อมูล สถำนกำรณ์ สถิติ และงำนวิจัย 
โดยเฉพำะรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี และให้ควำมส ำคัญกับ  FVCT ดังน้ัน ทุก
หน่วยงำนของรัฐจึงจ ำเป็นต้องร่วมกันบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในระยะถัดไป ดังน้ี 

๑) การจัดท าแผนระดับที ่๓ โดยหน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ปี และรายปี รวมทั้งน ำเข้ำในระบบ eMENSCR และรำยงำนผลสัมฤทธิ์ตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด
อย่ำงเคร่งครัด โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีกำรน ำเข้ำแผน
ระดับที่  ๓ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนปฏิบัติรำชกำร ในระบบ eMENSCR ก่อน จึงสำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนในระบบได้ เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส ำนักงำนฯ ได้ขยำยกรอบระยะเวลำกำรน ำเข้ำแผนระดับ 
ที่ ๓ และโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๖ และภำยหลังจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงำน
น ำเข้ำข้อมูลตำมกรอบระยะเวลำเดิมที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ ส ำหรับ
แผนปฏิบัติการด้าน... ให้หน่วยงำนพิจำรณำทบทวนกฎหมำยที่มีกำรก ำหนดให้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน... เพื่อให้
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน... มีเฉพำะในส่วนที่จ ำเป็นต่อบริบทของกำรพัฒนำประเทศ และส านักงานฯ  ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ ำเป็นต้องจัดท ำแผน เพื่อให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผนมำรองรับ 

๒) การจัดท าโครงการ/การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ โดยค ำนึงถึง
กำรพัฒนำประเทศร่วมกันอย่ำงพุ่งเป้ำ ดังน้ี  

๒.๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) 
ร่วมกับหน่วยงำนร่วมขับเคลื่อนในเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ด ำเนินกำรอย่ำงพุ่งเป้ำ โดยเร่งพิจำรณำและก ำหนด
ประเด็น/ปัจจัยที่ควรให้ควำมส ำคัญ ที่ต้องด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณ โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยภายใต้ 
FVCT ที่ควรให้ความส าคัญประจ าปีงบประมาณ แต่ไม่มีหน่วยงำนร่วมขับเคลื่อนเป็นอันดับแรก  และไม่มี
โครงกำรฯ มำรองรับ โดยด ำเนินกำรพิจำรณำและประสำนหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้อง เพื่อ ร่วมเป็นหน่ึงใน
หน่วยงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนปัจจัยดังกล่ำวในระยะต่อไป  

๒.๒) หน่วยงานของรัฐ มุ่ งเน้นเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤตและปัจจัยที่ควรให้ควำมส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ข้อเสนอโครงกำรฯ หน่วยงำนของรัฐสำมำรถน ำข้อมูลคะแนนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงและจัดท ำขอ้เสนอโครงกำรของหน่วยงำนบนฐำนข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๒.๓) ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมลงมือขับเคลื่อนตำมกำรด ำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยชี้ประเด็นกำรพัฒนำของประเทศที่ยังเป็นช่องว่ำง เสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก่หน่วยงำนของรัฐ 
และร่วมลงมือท ำ รวมถึงกำรสนับสนุนทรัพยำกรต่ำง ๆ ต่อกำรด ำเนินกำร  

/๒.๔) ส านักงบประมาณ.... 
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๒.๔) ส านักงบประมาณ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณจำกเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤต และปัจจัยที่ เป็นปัจจัยส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ 
โครงกำรฯ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติเป็นล ำดับแรก พร้อมทั้งพิจำรณำจัดสรรงบประมำณแบบบรูณำกำร เพื่อใหโ้ครงกำรฯ สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ ได้อย่ำงพุ่งเป้ำและเป็นรูปธรรม 

๓.๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (C)  หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกลไกกำรติดตำมและประเมินผลภำครัฐ โดยต้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 
ในกำรน ำ FVCT ทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑) สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี ข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินกำรจำกระบบ eMENSCR มำใช้ เป็นข้อมูลหลัก 
ในกำรชี้เป้ำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติต่อกำรด ำเนินกำรระยะต่อไป ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

๑) ผู้ตรวจราชการ ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ำแผน 
กำรตรวจรำชกำร โดยใช้ขอ้มูลสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ (Y๑) จำกระบบ eMENSCR รำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจรำชกำร
ประจ ำปี ในภำพรวมให้เป็นไปอย่ำงบูรณำกำร และรำยงำนผลสัมฤทธิ์  ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
ในภำพรวมต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเร่งประสำนบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรให้กระทรวง
ก ำกับผู้ตรวจรำชกระทรวง/กรม ปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เร่ือง แนวทำง 
กำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดหลักการ PDCA อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพำะกำรก ำหนดประเด็นย่อยกำรตรวจรำชกำรให้มีควำมเฉพำะเจำะจง และมีควำมสอดคล้องกับสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทฯ ที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของ
หน่วยงำนและกำรตรวจติดตำมโครงกำรที่ห น่วยงำนเป็นเจ้ำภำพหลัก โดยใช้ข้อมูลจำกรำยงำนสรุปผล 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติเป็นข้อมูลหลัก เพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำประเด็นกำรตรวจติดตำมอย่ำง
เคร่งครัด  

๓) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ต้องวำง
นโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบ และก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำปี โดยใช้ข้อมูลช่องว่ำง 
กำรพัฒนำของ FVCT ทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑) สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี และข้อมูลจำกระบบ eMENSCR เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน โดยให้
ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยอยู่ในระดับวิกฤต (สีแดง) อย่ำงต่อเน่ือง  
เป็นอันดับแรก  

๔) ส านักงานฯ ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ eMENSCR อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้
สำมำรถรองรับกำรน ำเข้ำข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรตรวจ
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องเร่งน ำเข้ำข้อมูลในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  

๕) การปรับปรุงการด าเนินงาน (A) กำรปรับปรุง แก้ไขแผน และกำรด ำเนินงำน 
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้ข้อมูลต่าง  ๆที่ เกี่ยวข้องประกอบการปรับปรุงการด าเนินงานในทุ กข้ันตอน 

/ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ.… 

/ตามหลักการ.... 



- ๖ - 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๔๑ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๔๙  
E–mail: suppasit@nesdc.go.th 

ตามหลักการ PDCA บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อใหเ้กิดกำรบรรลเุป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

๓.๓ มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

  เห็นชอบการด าเนินการในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบหมำย
ส ำนักงำนฯ น ำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมำย
หน่วยงำนด ำเนินกำรต่อไป 

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ 

ส ำนักงำนฯ ขอเสนอ เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ตำมมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมำยหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในระยะต่อไป ตำมข้อ ๓.๒  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยดนุชำ พิชยนันท์) 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดเอกสำรเสนอ ครม. 


