ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
๓.๒ เค้าโครงรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี
และรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ประจาปี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
๔.๒ ความคืบหน้าการเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๔.๓ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตา ม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
๔.๔ การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๕ องค์ ประกอบคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ คณะกรรมการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมฯ แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
๓. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
๓.๑.๑ การมอบหมายหน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรา ๑๐
บัญญัติให้แผนแม่บทฯ มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้ ง การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทฯ ส่ ง ผลให้
แผนแม่ บ ทฯ จะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการถ่ า ยทอดเป้ า หมายและประเด็ น การพั ฒ นาของ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบับเป็นการกาหนดประเด็นการพัฒนา
ในลั ก ษณะที่ มี ค วามบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Cross Cutting Issue) และจะไม่มีความซ้าซ้อนของประเด็นการพัฒนาระหว่างแผนแม่บทฯ
แต่ ล ะฉบั บ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สามารถน าแผนแม่ บ ทฯ ไปใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน
(๒) เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ เกิด
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร สามารถขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ ให้ บรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การบรรลุ เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานฯ จึงได้เสนอให้มีหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนทั้ง
๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (๒) ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บ ทฯ และ (๓) ขั บ เคลื่ อนเป้า หมายระดั บแผนย่อ ยของแผนแม่ บทฯ และภารกิจ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะการให้ ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ท าแผนระดั บ ที่ ๓ และโครงการ/การ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัม พันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship :
XYZ) โดยสานักงานฯ จะประสานการดาเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับ และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๒.๑) หน่ วยงานเจ้ าภาพขั บเคลื่ อนประเด็นแผนแม่บทฯ มี ภารกิ จหลั กในการประสานและ
บูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ ไ ด้ ป ระสบผลส าเร็ จ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม เช่ น แผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น ความมั่ น คง
มีหน่วยงานเจ้าภาพฯ คือ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ แผนแม่บทฯ ประเด็น
การเกษตร มีหน่วยงานเจ้าภาพฯ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
(๒.๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ มีภารกิจหลักใน
การประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพต่ า ง ๆ และ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่อ ให้ เกิ ด การขั บเคลื่ อนการพัฒ นาตามค่า เป้ าหมายที่
ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ เช่น ประเด็น การท่องเที่ยว เป้าหมายผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
มีหน่วยงานเจ้าภาพฯ คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ประเด็น ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เป้าหมายผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีหน่วยงานเจ้าภาพฯ
คือ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

๓.๑-๒
(๒.๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มีภารกิจหลัก
ในการประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เช่น ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี เป้าหมายจานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น มีหน่วยงานเจ้าภาพฯ คือ กระทรวง
สาธารณสุข และ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวเป้าหมายพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้ น มีหน่วยงานเจ้าภาพฯ
คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)
๓.๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ ๓
(๑) การจัดระดับแผนของประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการ
จัดระดับแผนของประเทศออกเป็น ๓ ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา
ไปสู่แผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่ ง ชาติ โดยต้ อ งถ่ า ยทอดไปสู่ แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นแผนระดั บ ที่ ๓ ซึ่ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ข อง
หน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องมีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานฯ อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยจะดาเนินการประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม และ
วิเคราะห์อนาคตในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ศึกษายุทธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคที่สาคัญในการพัฒนาทั้งในระดับโลก ระดับ ประเทศ และระดับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ ที่ มุ่ ง เน้ น เป้ า หมายการพั ฒ นา โดยเฉพาะการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ชี้เป้าประเด็นการพัฒนาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในช่วง ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) แผนระดับที่ ๓ เป็นแผนในเชิงปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนระดั บที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ชาติ และต้องส่ งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship:
XYZ) โดยแผนระดั บ ที่ ๓ ประกอบด้ ว ย ๓ แผนหลั ก ได้ แ ก่ (๑) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น...
(๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และ (๓) แผนปฏิบัติราชการรายปี โดยสรุปนิยามได้ ดังนี้
(๒.๑) แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนทีม่ กี ารบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า
๑ หน่วยงาน ที่จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ และในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัด ทาแผนปฏิบัติการ ด้าน…. หน่วยงาน
จะต้องมีเหตุจาเป็นในการจัดทาแผนฯ ดังกล่าว

๓.๑-๓
(๒.๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี เป็นแผนของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
และระดับอื่น ๆ ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒
แผนระดับที่ ๓ และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ
(๒.๓) แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและ
ระดับอื่น ๆ ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบาย
รัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติและการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปีต่อไป
สาหรับองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ....(ชื่อหน่วยงาน) ....”
และรัฐวิสาหกิจให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ....”
(๓) การทบทวนแผนระดั บที่ ๓ ส านัก งานฯ ได้ด าเนิน การตรวจสอบข้อ มูล แผนระดั บที่ ๓
จ านวน ๑๔๙ แผน จากส่ ว นราชการทั้ ง หมด ๓๘ หน่ ว ยงาน สรุ ป ข้ อ ค้ น พบเบื้ อ งต้ น ใน
๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
(๓.๑) แผนปฏิบัติการด้าน…. ที่ควรปรับเป็นแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากเป็นแผนดาเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ (๑) แผนฯ กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖)
ด้านที่ดิ น แผนยุ ทธศาสตร์ ตามภารกิจ เฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖) ด้านการพัฒนาชุมชน แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน
ของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) ด้านกิจการสาธารณภัย แผน
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖)
ด้านผังเมือง แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถ
ยุบรวมเป็นแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (๒) แผนฯ
กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย (๑) แผนยุทธศาสตร์สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (๒) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศกระบวนการ
ยุ ติธ รรมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และ (๓) แผนปฏิบั ติการส่ งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ซึ่งสามารถยุบรวมเป็นแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(๓.๒) แผนปฏิบัติการด้าน…. ที่ควรยุบรวมเป็น ๑ แผน เนื่องจากเป็นแผนในประเด็นย่อยที่
สามารถยุบรวมกับแผนอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกัน เช่น (๑) แผนปฏิบัติการด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์เกษตร โดยยุบรวม แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์สั บปะรด
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนแม่ บ ทเพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ผลไม้ไทย ยุ ท ธศาสตร์ กาแฟโรบัส ตา ยุทธศาสตร์กาแฟอะราบิกา (ร่า ง) ยุทธศาสตร์
กาแฟ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และ (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ช า ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และ

๓.๑-๔
(๒) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากาลังคน โดยยุบรวม แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย
ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทการพัฒนากาลังคนด้านช่างอากาศยาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคม
อาเซีย น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ย วและบริ การ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรด้าน
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นต้น
(๓.๓) แผนปฏิบัติการด้าน…. ที่ไม่จาเป็นต้องมี เนื่องจากมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรู ป ประเทศที่เกี่ยวข้องที่มี รายละเอียดการพัฒ นาที่ชัดเจน เช่น แผน
แม่บทด้านการต่างประเทศของไทยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นต้น
(๓.๔) แผนปฏิบัติการด้าน…. ที่ควรมีการจัดทาเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแผนปฏิบัติ
การที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓
ไปสู่การปฏิบัติ เช่น แผนปฏิบัติการด้านการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(๔) สานักงานฯ ได้ยกร่างหลักการการจัดทาแผนระดับที่ ๓ ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน.... โดย
แผนปฏิบัติการด้าน.... ควรมีเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่จาเป็น และเป็นการพัฒนาหลักที่
สาคัญเท่านั้น สรุปหลักการการจัดทาฯ ได้ ดังนี้
(๔.๑) การถ่ายระดับแผนระดับที่ ๑ และ ๒ แผนปฏิบัติการด้าน.... ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
(๔.๒) ความจาเป็นของการจัดทาแผนฯ กรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนฯ จะต้องมีเหตุ
จาเป็นในการจัดทาแผนฯ กล่าวคือไม่เคยมีแผนปฏิบัติการด้านที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับ
แผนฯ ที่จะจัดทาขึ้นมาก่อนนี้ และมีความจาเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน เนื่องจากหาก
ไม่มีแผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง โดย
ต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่จาเป็นที่เป็นการพัฒนาหลักที่สาคัญ ที่ยังขาดกรอบแนว
ทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่ใช่ การดาเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติ
(๔.๓) ระยะเวลาการด าเนิ น งานของแผนฯ ต้ อ งมี ร ะยะเวลาสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งเวลาของ
แผนแม่บทฯ เพื่อให้การติดตามประเมินผลสามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกันอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะแรกเป็นการดาเนินการระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
(๔.๔) การกาหนดชื่อ แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติข องกฎหมายกาหนดชื่อไว้
อย่างชัดเจนต้องกาหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)
(๔.๕) ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปีและรายปี เพื่อเป็นแผน
ระดับที่ ๓ หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๓.๑-๕
๓.๑.๓ การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
(๑) ส านั ก งบประมาณได้ จั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณและรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ร้อยละ

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๔๒๘,๑๙๐.๕๖

๑๓.๓๘

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๓๘๐,๘๐๓.๐๘

๑๑.๙๐

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๕๗๑,๐๗๓.๗๙

๑๗.๘๕

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๗๖๕,๒๐๙.๔๔

๒๓.๙๑

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๑๘,๗๐๐.๒๒

๓.๗๑

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕๐๔,๖๘๖.๓๑

๑๕.๗๗

๗.รายการค่าดาเนินการภาครัฐ

๔๓๑,๓๓๖.๖๐

๑๓.๔๘

๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐

รวม

หมายเหตุ ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒) สืบเนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งผลให้ต้องมีการจัดลาดับความสาคัญ
ของประเด็นการพัฒนาและการดาเนินโครงการที่ต้องเป็นโครงการมีความจาเป็นและเร่งด่วน
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ ๑๕ ประเด็น เร่ งด่ว นในช่ว งระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ช าติ ซึ่งต่อมาสานักงานฯ
ได้ ด าเนิ น การประสานและชี้ แ จงหน่ ว ยงานในการจั ด ท าโครงการให้ เ ป็ น ไปตาม หลั ก การ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เพื่อให้การจัดทาโครงการในระยะ
ต่ อ ไปเป็ น โครงการที่ ส าคั ญ จ าเป็ น และเร่ ง ด่ ว นต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
(๓) สานักงานฯ ได้พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในส่วนของการ
รายงานผลการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยได้กาหนดการแสดงการบรรลุค่าเป้าหมายไว้
๔ ระดับ ได้แก่ (๑) ต่ากว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤติ แสดงผลเป็น สีแดง (๒) ต่ากว่าค่า
เป้าหมายในระดับเสี่ยง แสดงผลเป็น สีส้ม (๓) ต่ากว่าค่าเป้าหมาย แสดงผลเป็น สีเหลือง และ
(๔) สาเร็จตามค่าเป้าหมาย แสดงผลเป็น สีเขียว และในส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลจะแสดงผลเป็นสีเทา
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพตามข้ อ ๓.๑.๑ ได้ เ ร่ง ด าเนิ น การพั ฒ นาและจัด ท าโครงการ/การ
ดาเนินงานให้ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายที่กาหนด โดยมีตัวอย่างการวิเคราะห์เป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ และการจัดทาโครงการ เช่น

๓.๑-๖
 เป้าหมาย ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง มีตัวชี้วัดคือ
สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทยต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) โดย
กาหนดค่าเป้าหมายที่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ในช่วง
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนโลจิสติกส์ฯ
อยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๘ ห่างจากค่าเป้าหมายมากกว่ า
ร้อยละ ๕๐ ดังนั้น จึงควรพิจารณาเร่งดาเนินโครงการที่สามารถส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ฯ
ลดลง เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางราง และการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
หน่วยงาน (National Single Window) เป็นต้น
 เป้าหมาย นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น มากขึ้ น มี ตั ว ชี้ วั ด คื อ อั น ดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว โดยกาหนดค่าเป้าหมายที่อันดับ
๗๐ ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึง่ ปัจจุบันประเทศ
ไทยได้รับการจัดอันดับ อยู่ที่อันดับ ๑๑๑ จึงควร
เร่ งดาเนิ น โครงการที่ส ามารถส่ งผลให้ อันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ย วลดลง เช่น การยกระดับ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการยกระดับมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เป็นต้น
 เป้ า หมาย ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วาม
มั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชี วิ ต มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมสั ง คม สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัด คือ ร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทาและรายได้เหมาะสม
ซึ่ ง ก าหนดค่ า เป้ า หมายที่ ร้ อ ยละ ๑๐ ในช่ ว งปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๒.๒๓ จึง
ควรเร่งดาเนินโครงการที่สามารถส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทาและรายได้เหมาะสมมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาการออมและการลงทุนของครัวเรื อนสาหรับผู้สูงวัย และการ
พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบครบวงจร เป็นต้น
 เป้ า หมาย ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัด คือ อัตราการ
เติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) ซึ่งกาหนดค่าที่ร้อยละ
๑๕ ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ลบ
ร้อยละ ๐.๐๓ จึงควรเร่งดาเนินโครงการที่สามารถ
ส่ ง ผลให้ ร ายได้ข องกลุ่ ม ประชากรร้ อ ยละ ๔๐ ที่ มี ร ายได้ ต่าสุ ด เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น การพั ฒ นา
เกษตรกรระดับพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

๓.๑-๗
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาโครงการสาคัญสามารถช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ าเป็ น ต้ อ งติ ด ตามผลลั พ ธ์ ข องโครงการ/การด าเนิ น การส าคั ญ เพื่ อ
ตรวจสอบผลลัพธ์ของโครงการต่อเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
จั ด ท าโครงการให้ มี ค วามสอดคล้ อ งตามหลั ก การความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล (Causal
Relationship : XYZ) และเป็นโครงการสาคัญเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และ
ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๑.๔ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
(๑) ขอความเห็นชอบการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่สานักงานฯ เสนอในข้อ ๓.๑.๑
(๒) ขอความเห็นชอบการกาหนดหลักการการจัดทาแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน....
ตามที่สานักงานฯ เสนอในข้อ ๓.๑.๒ รวมทั้ง ขอความเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องการจัดทาแผนงานในภารกิจ
หลั ก ของหน่ ว ยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ แผนปฏิ บัติก าร (องค์การมหาชนหรือองค์ก รอิส ระ) และแผนวิส าหกิ จ
(รั ฐ วิ ส าหกิจ ) ทั้ งในระยะ ๕ ปี และรายปี และนาเข้า แผนระดั บที่ ๓ ในระบบติ ดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(๓) ขอความเห็นชอบมอบหมายให้หน่วยงานจัดทาโครงการ/การดาเนินการสาคัญ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
และนาไปสู่การจัดทาคาของบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนฯ
ประสานดาเนินการจัดทาโครงการ/การดาเนินการสาคัญดังกล่าว
(๔) มอบหมายให้ ส านั กงานฯ น าเสนอผลการพิจารณาตามข้อ (๑) – (๓) ต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น
1. ความมั่นคง

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สํานักงานสภาความมั่นคง ประเทศชาติมีความมั่นคงใน สํานักงานสภาความมั่นคง การรักษาความสงบ
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และ
แห่งชาติ
ภายในประเทศ
ทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
แห่งชาติ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
สํานักงานสภาความมั่นคง
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารง
ความสุขดีขึ้น
แห่งชาติ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา
เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ผลกระทบต่อความมั่นคง
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของประเทศ หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผน
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติ
ได้จริง
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

กระทรวงกลาโหม

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกําหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนากลไกการบริหาร
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ประสิทธิภาพสูงขึ้น

สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประเด็น
2. การต่างประเทศ

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการ
มีมาตรฐานสากล และมี
ระหว่างประเทศ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และ
เกียรติภูมิในประชาคมโลกดี
นานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
ขึ้น
เล่มความมั่นคง
ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เล่มความมั่นคง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สําคัญใน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
ระหว่างประเทศ
นวัตกรรมดีขึ้น

การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
(สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

(กระทรวงการต่างประเทศ)

กระทรวงพาณิชย์

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมกําหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

การส่งเสริมสถานะและบทบาท ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจต่อรอง และ
ของประเทศไทยในประชาคมโลก ได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ

กระทรวงการต่างประเทศ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

ประเด็น
3. การเกษตร

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพการผลิตของภาค
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เกษตรเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น
เกษตรแปรรูป
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เกษตรอัจฉริยะ
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เกษตรชีวภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ประเด็น
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
4. อุตสาหกรรมและบริหารแห่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
กระทรวงอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
กระทรวงพาณิชย์
อนาคต
กระทรวงพาณิชย์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ
ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมและบริการทาง
กระทรวงพาณิชย์
การแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ

การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม
และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ของไทยดีขึ้น
สังคม
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ยานสูงขึ้น (Tier)
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการ
กระทรวงกลาโหม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
กระทรวงกลาโหม
ประเทศเพิ่มขึ้น
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กระทรวงแรงงาน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
สังคม

ประเด็น
5. ท่องเที่ยว

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
กระทรวงการท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
กีฬา
กีฬา
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเพิ่มขึ้น
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพิ่มขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
งาม และแพทย์แผนไทย
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
รายได้การท่องเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา
การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
การพัฒนาระบบนิเวศการ
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ท่องเที่ยว
ทรัพย์สินมากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ ( องค์การมหาชน ))
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็น
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวงมหาดไทย

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงมหาดไทย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
ประเทศไทยมีขีด
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุก
ความสามารถในการแข่งขัน
มิติ
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี

กระทรวงมหาดไทย

ช่องว่างความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างพื้นที่ลดลง

กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ
วัฒนธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ประเด็น
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิ สํานักงานสภาพัฒนาการ ความสามารถในการแข่งขัน
สํานักงานสภาพัฒนาการ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
สติกส์ และดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระบบโลจิสติกส์
มวลรวมในประเทศลดลง
ประเทศดีขึ้น
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ประเด็น
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ การสร้างความเข้มแข็ง
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ผู้ประกอบการในทุกระดับ
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
เพิ่มขึ้น
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
เพิ่มมากขึ้น
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
ทางการเงิน
เพิ่มขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ประเด็น
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สํานักงานสภาพัฒนาการ การเจริญเติบโตของ
สํานักงานสภาพัฒนาการ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคตะวันออก
(คณะกรรมการนโยบายเขต
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
เพิ่มขึ้น
การลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ
การยกระดับ

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงอุตสาหกรรม
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
กระทรวงอุตสาหกรรม
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
และสังคมแห่งชาติ
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
และสังคมแห่งชาติ
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
กระทรวงมหาดไทย
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กระทรวงมหาดไทย
เพิ่มขึ้น
เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
กระทรวงมหาดไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ประเด็น
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวงวัฒนธรรม

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุก
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความ
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต มิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา
รัก และภูมิใจในความเป็น
สาธารณะและการเป็นพลเมือง คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจใน
ไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญา
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ที่ดี
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดํารงชีวิต สังคม ไทย
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
ของนานาประเทศมากขึ้น
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
การปลูกฝังค่านิยมและ
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทําให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของคนในสังคม
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สํานักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์)

ประเด็น
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคม คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
กระทรวงการพัฒนาสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสํานึก
และความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่าง และความมั่นคงของมนุษย์ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเป็นไทย ดํารงชีวิตแบบพอเพียงดีขึ้น
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย
ศักยภาพมนุษย์
สติปัญญาและคุณธรรม
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
และทักษะในศตวรรษที่ 21
คุณภาพมากขึ้น
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่
ตลอดชีวิต
21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น
การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

กระทรวงแรงงาน

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เข้ามาทําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

กระทรวงแรงงาน

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ประเด็น
12. การพัฒนาการเรียนรู้

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวงศึกษาธิการ

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คนไทยมีการศึกษาที่มี
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของ
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็น
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวงสาธารณสุข

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาวะ
กระทรวงสาธารณสุข การสร้างความรอบรู้ด้านสุข
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดี
ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ภาวะและการป้องกันและ
เพิ่มขึ้น
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพ
ภาวะ
ดีสูงขึ้น
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี

จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุก
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
ภาวะที่ดี

กระทรวงสาธารณสุข

การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ํา
ลดลง

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ําทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้น
โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น
14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ําใจ กระทรวงการท่องเที่ยวและ การส่งเสริมการออกกําลังกาย คนไทยออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
กีฬา
กีฬา
นักกีฬา
และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น อย่างสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น
และมีวินัย เคารพกฎกติกา
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้
มากขึ้น ด้วยกีฬา
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของใน
และความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลัง

รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคม คนไทยทุกคนได้รับการ
และความมั่นคงของมนุษย์ คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม การเสริมสร้างทุนทางสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

กระทรวงการคลัง

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงการพัฒนาสังคม การคุ้มครองทางสังคมขั้น
และความมั่นคงของมนุษย์ พื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม

นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ประเด็น
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สภาพแวดล้อมของประเทศ
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ
กระทรวง
ไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและ บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ยั่งยืนสูงขึ้น
สิ่งแวดล้อม
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ดินและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน แหล่งน้ําทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป ใช้ประโยชน์
ตามมาตรฐานสากล
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและกาก
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
กําหนดอนาคตประเทศ

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น
19. การบริหารจัดการน้ําทั้ง
ระบบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
ความมั่นคงด้านน้ําของ
สํานักงานทรัพยากรน้ํา การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่ม ระดับความมั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
ประเทศเพิ่มขึ้น
แห่งชาติ
น้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
ด้านน้ําของประเทศ
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ําเพิ่มขึ้น
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ํา
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80
คะแนน
ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ
เพิ่มขึ้น ในการใช้น้ําอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้ํา

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ

แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ํา
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบ
นิเวศที่ดี

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ระดับความมั่นคงด้านน้ําในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
กระทรวงมหาดไทย
ระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาพจากการใช้น้ําเพิ่มขึ้น
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่ว มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประเทศ
การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้ง
ระบบ ในการใช้น้ําอย่างประหยัด
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับ
ั รักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลํา
การอนุ

ประเด็น
20. การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการ การพัฒนาบริการประชาชน
พัฒนาระบบราชการ
พัฒนาระบบราชการ เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

การบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

การปรับสมดุลภาครัฐ

การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ
การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานปลัด)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ประเด็น
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
21. การต่อต้านการทุจริตและ
สํานักงานป้องกันและ ประเทศไทยปลอดการทุจริต
สํานักงานป้องกันและ การป้องกันการทุจริตและ
ซื่อสัตย์สุจริต
ประพฤติมิชอบ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประพฤติมิชอบ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประพฤติมิชอบ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
การปราบปรามการทุจริต
22. กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น

กระทรวงยุติธรรม

การอํานวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กระทรวงยุติธรรม

การพัฒนากฎหมาย

กระบวนการยุติธรรม

การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ม่งุ ให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรมดีขึ้น

กระทรวงยุติธรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม

การอํานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ

กระทรวงยุติธรรม

การกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพ
ประเด็น
เป้าหมาย
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ขับเคลื่อนประเด็น
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย ความสามารถในการแข่งขัน
และนวัตกรรม
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผล
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านโครงสร้างฐานทาง
และนวัตกรรม
ให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
เทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น
มูลค่าการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น

กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา
ฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๒ เค้าโครงรายงานสรุปผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติประจาปี และรายงานสรุปผล
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจาปี

๓.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : เค้าโครงรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี
๑. ความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สำนักงำนฯ จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีของยุทธศำสตร์ชำติ กับกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร
และรัฐสภำทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อย
ต้องระบุ ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนิ นกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้
ในส่วนกำรปฏิรูปประเทศ ต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนด้วย ในกำรนี้ สำนักงำนฯ ได้เสนอขอในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒
ซึ่งให้ ร ำยงำนผลกำรดำเนิน กำรประจ ำปีของยุทธศำสตร์ช ำติ กับกำรปฏิรูปประเทศ กำหนดครบรอบ
กำรรำยงำน ณ สิ้นปีงบประมำณของทุกปี
๒. แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับที่ ๒ สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
กำรดำเนิน กำรตำมยุ ทธศำสตร์ ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ โดยพิจำรณำผ่ำนตัว ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ในระดั บ สำกลต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถประเมิ น ผลในมิ ติ ต่ ำ ง ๆ ได้ อ ย่ ำ งรอบด้ ำ น โดยมี ร ำยละเอี ย ด
ของแนวทำงกำรประเมินผลสรุป ดังนี้
๒.๑ เป้า หมาย ตั วชี้วัด และค่า เป้า หมาย ส ำนักงำนฯ จะใช้ เป้ำหมำย ตัว ชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำม
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งได้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดดังกล่ำวในทุกช่วงระยะเวลำ ๕ ปี
เป็ น เกณฑ์ ใ นกำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละกำรปฏิ รู ป ประเทศ โดย
ประกอบด้วย (๑) เป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับประเด็นแผนแม่บท จำนวน ๓๙ ตัวชี้วัด เช่น ดัชนีสันติภำพ
โลก อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำอุตสำหกรรม และดัชนีกำรพัฒนำ
มนุษย์ เป็นต้น และ (๒) เป้ำหมำย ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย จำนวน ๑๖๓ ตัวชี้วัด เช่น คะแนน PISA
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
ของประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
จะน ำตัว ชี้วัดซึ่งกำหนดเป็ น รำยกิจกรรมภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศแต่ล ะด้ำนไว้ มำประกอบ
กำรประเมินผลของกำรปฏิรูปประเทศด้วย
๒.๒ การประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ต่อเป้าหมายการพัฒนา สำนักงำนฯ ได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) เพื่อเป็นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้
หน่วยงำนภำครัฐแจ้งรำยงำนกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยจำกยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับที่ ๒ และระดับ
ที่ ๓ รวมทั้ง ควำมเชื่อมโยงของผลลัพธ์แผนงำน/โครงกำรต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระดับต่ำง ๆ
เพื่อให้ทรำบจำนวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ และควำมเชื่อมโยงของแผนงำน/
โครงกำรกั บ ค่ ำ เป้ ำ หมำยดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง จะท ำให้ ห น่ ว ยงำนด้ ำ นกำรวำงแผนสำมำรถใช้ ป ระกอบ

๓.๒-๒
ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำและกำรจัดสรรทรัพยำกรของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป กำหนดให้เวลำ
หน่ว ยงำนในกำรรำยงำนผลผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ ภำยใน ๑ เดือนหลังครบ
ไตรมำสดั ง กล่ ำ ว ด ำเนิ น กำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกำรด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
และกำรปฏิรูปประเทศในรำยงำนประจำปี โดยกำหนดครบรอบกำรรำยงำน ณ สิ้นปีงบประมำณของ
ทุกปี และให้สำนักงำนฯ จัดทำรำยงำนภำยใน ๙๐ วัน หลังจำกได้รับรำยงำนผลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทั้ ง นี้ ระบบ eMENSCR จะเป็ น ระบบหลั ก ส าหรั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิรู ปประเทศ ตำมที่กำหนดในระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจำกนี้ ระเบียบฯ ยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง
ที่จะต้องดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ากับระบบ
eMENSCR เพื่ อให้ ร ะบบมี ข้ อมู ล ครบถ้ ว นสมบู รณ์ อั นจะเป็ นประโยชน์ ต่ อกำรติ ดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๓. เค้าโครงรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี
สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรยกร่ำงรำยงำนออกเป็น ๒ รำยงำน ได้แก่ (๑) กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และ (๒) กำรดำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิรู ป ประเทศ เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงำนที่เ กี่ ย วข้ อ งสำมำรถน ำข้ อ มู ล
กำรรำยงำนไปประกอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไป โดยมี เค้ำโครง
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปี ดังนี้
๓.๑ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี
๓.๑.๑ บทสรุ ปผู้บริหาร กล่ำวถึงสรุปผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ช ำติในภำพรวม
สรุปประเด็นปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๓.๑.๒ บทน า กล่ ำ วถึ ง ควำมเป็ น มำของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ ตำมข้ อ ก ำหนดของ
รัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สรุปย่อยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บท
ภำยใต้ยุ ทธศำสตร์ ชำติทั้ง ๒๓ ประเด็น พร้อมทั้งแนวทำงกำรขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์ชำติ
สู่กำรปฏิบัติ
๓.๑.๓ ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กล่ำวถึงผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
โดยแสดงกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นต่ำง ๆ
๓.๑.๔ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ประเด็น ... กล่ำวถึงควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรเป็นรำยแผนแม่บทฯ ซึ่งประกอบด้วย
 สถำนะเป้ำหมำย ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็นฯ และตัวชี้วัดของแผนย่อยฯ
 ผลกำรด ำเนิ น งำนของรั ฐ บำลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และโครงกำร/กำรด ำเนิ น งำนส ำคั ญ
ทีด่ ำเนินกำรแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
 บทวิเครำะห์กำรประเมินผลรำยแผนแม่บทฯ
๒) ประเด็น ... (รวม ๒๓ ประเด็น และทุกเป้าหมาย)
๓.๑.๕ ปัญหาและอุปสรรค กล่ำวถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ

๓.๒-๓
๓.๑.๖ ข้อเสนอแนะ กล่ำวถึงข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรระยะต่อไป เพื่อให้
บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
๓.๒ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี
๓.๒.๑ บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร กล่ ำ วถึ ง สรุ ป ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
ในภำพรวม และกำรบรรลุผลตำมหมวด ๑๖ ของรัฐ ธรรมนูญฯ สรุปประเด็นปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะ
๓.๒.๒ บทนา กล่ำวถึงควำมเป็นมำและสำระสำคัญ ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมข้อกำหนด
ของรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๓ ผลการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศในภาพรวม กล่ ำ วถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยแสดงผลกำรดำเนินกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
หรือผลอันพึงประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ
๓.๒.๔ แผนการปฏิรูปประเทศ
๑) ด้าน ... กล่ำวถึงเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ดำเนินกำรในแต่ละด้ำน ซึ่งประกอบด้วย
 ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง
 สถำนะควำมคืบหน้ำของกิจกรรมภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ อำทิ กิจกรรม
ที่ดำเนิน กำรแล้ วเสร็จ กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และกิจกรรมที่มีควำม
ล่ำช้ำกว่ำแผนฯ
 สถำนะกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ
 บทวิเครำะห์กำรประเมินผลรำยแผนกำรปฏิรูปประเทศ
๒) ด้าน ... (รวม ๑๓ ด้าน)
๓.๒.๕ ปัญหาและอุปสรรค กล่ำวถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินกำร อำทิ กำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรู ป ประเทศของหน่ ว ยงำน กำรด ำเนิน กำรตำมมำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๒๗
ของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๒.๖ ข้อเสนอแนะ กล่ำวถึงข้อเสนอแนะของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศในระยะ
ต่อไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตำมหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญฯ
๔. กรอบระยะเวลาการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี ๒๕๖๒
๔.๑ การนาเข้าข้อมูลรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงาน เนื่องจำกเป็นปี แรกในกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรผ่ำนระบบ eMENSCR อย่ำงเต็มรูปแบบ สำนักงำนฯ จึงกำหนดระยะเวลำให้หน่วยงำน
ภำครั ฐ น ำเข้ ำ ข้อ มู ล ผลกำรด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ ในรอบ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ผ่ำนระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และ
สานักงานฯ จะดาเนินการจัดทารายงานฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดภายใน
๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่อไป

๓.๒-๔
๔.๒ การยกร่างรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี สำนักงำนฯ จะประมวลผลข้อมูลสถำนกำรณ์
เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ข้อมูลกำรรำยงำนผลโครงกำรผ่ำนระบบ eMENSCR
ข้อมูลสถิติทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ และจัดเตรียมร่ำงรำยงำนฯ ตำมกรอบแนวทำงข้ำงต้น
ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔.๓ การเสนอร่างรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี โดยร่ำงรำยงำนฯ ตำมยุทธศำสตร์ชำติจะเสนอ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติพิจำรณำ และร่ำงรำยงำนฯ ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศจะนำเสนอ
ที่ป ระชุมร่ว มประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศพิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบ ในช่ วงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๔ การจัดพิมพ์และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรจัดพิ มพ์รำยงำนฯ รวมทั้ง
จัดส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้แล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม
๒๕๖๓ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ต่อผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศต่อไป
๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอควำมเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
เค้ำโครงรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปี ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ
รวมทั้ง กรอบระยะเวลำกำรจัดทำรำยงำนฯ ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอ
๕.๒ มอบหมำยส ำนั ก งำนฯ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำรประจ ำปี ต ำมขั้ น ตอน
ของพระรำชบัญญัติจั ดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
๕.๓ ขอควำมเห็ น ชอบให้ ส ำนั ก งำนฯ ด ำเนิ น กำรเชื่ อ มโยงระบบติ ด ตำมและประเมิ น ผลแห่ ง ชำติ
(eMENSCR) กับฐำนข้อมูลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยให้
ส่วนรำชกำรที่จะดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลอื่นใด โดยเฉพำะ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่น ๆ ให้ใช้ระบบ eMENSCR ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลนั้น
ก่อนที่จะมีกำรพัฒนำระบบหรือให้หน่วยงำนดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ระบบ eMENSCR เป็นระบบหลัก
ของกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละกำรปฏิ รู ป ประเทศ
เกิดกำรผลักดันไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญฯ

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ ตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้วุฒิสภำตำมมำตรำ ๒๖๙ มีหน้ำที่และ
อำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ บรรลุ เป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖
กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง
ควำมคืบ หน้ ำ ในกำรดำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รูป ประเทศต่ อ รัฐ สภำเพื่ อ ทรำบทุ ก สำมเดื อ น
ประกอบกับตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศต่อสำนักงำนฯ ภำยในเวลำและตำมรำยกำรที่สำนักงำนฯ กำหนด
๑.๒ การรายงานความคื บหน้ า ในการดาเนิน การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ ฯ สำนักงำนฯ ได้ ใช้ข้อมูลที่ห น่วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยสำนักงำนฯ ได้กำหนดให้
หน่วยงำนรำยงำนผลเป็นรำยไตรมำส และให้นำเข้ำข้อมูลภำยในระยะเวลำ ๑ เดือนหลังสิ้นไตรมำส
เพื่อที่สำนักงำนฯ จะได้ประมวลผลและจัดทำรำยงำนควำมคืบหน้ำในระยะเวลำประมำณ ๑ เดือน
เพื่อเสนอต่อคณะรั ฐ มนตรี พิจ ำรณำและรำยงำนรัฐ สภำเพื่อทรำบต่อไป โดยกำรรำยงำนควำม
คืบหน้ำในรอบล่ำสุด (เดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๒) คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและนำส่งรัฐสภำ
เพื่อทรำบแล้ว
๒. สาระสาคัญของการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย (เดือนเมษายน – มิถุน ายน ๒๕๖๒) สำนัก งำนฯ
ได้ ร ำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ฯ (เดื อ นเมษำยน – มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๒) ต่ อ วุ ฒิ ส ภำตำมที่ ค ณะรั ฐ มนตรี
ได้มอบหมำย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นอภิปรำยที่สำคัญ ได้แก่ (๑) กำรปรับปรุง
รูปแบบกำรรำยงำนและกำรติดตำมผลให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น อำทิ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และขอบเขตกำร
ดำเนินกำรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (๒) กำรเร่งรัดกิจกรรมตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศที่สำคัญ และ (๓) ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพต่อกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง อำทิ
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และกำรมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยมีรำยละเอียดควำมคืบหน้ำ ดังนี้
๒.๑ กิจกรรม/ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ มีควำมคืบหน้ำ
สะสมเป็นรำยจำนวนกิจกรรม และร้อยละของกิจกรรมทั้งหมด แบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๑ กิจกรรม (ร้อยละ ๑๐) (๒) กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำง
กำรดำเนิ นกำรตำมแผนฯ จ ำนวน ๙๗๔ กิจกรรม (ร้อยละ ๗๙) (๓) กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรแต่ล่ำช้ำกว่ำแผนฯ จำนวน ๙๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๘) และ (๔) กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๔๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๓)

๔.๑-๒
แผนการปฏิรูปประเทศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

กำรเมือง
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
กฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำธำรณสุข
สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สังคม
พลังงำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ
กำรศึกษำ
รวม
ร้อยละ
ร้อยละของควำมคืบหน้ำ

๐

๐
๑๔
๙
๘
๒๘
๒๒
๓
๓
๑๕
๖
๑๐
๓

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามแผนฯ
๑๘
๔๒
๖๙
๓๐
๕๙
๓๐๒
๙๗
๑๔
๓๔
๔๙
๑๓๒
๑๒๘

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการช้า
กว่าแผนฯ
๐
๐
๑๕
๐
๒๘
๑
๓๗
๐
๑
๑๐
๐
๐

๑๐

๗๙

๘

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑๐

๑๒๑
๒๐

๙๗๔

๓๐

๔๐

ต้องปรับปรุง
แผนฯ

รวม

๐
๐
๒๒
๐
๖
๐
๒
๕
๐
๖
๑
๐

๑๘
๕๖
๑๑๕
๓๘
๑๒๑
๓๒๕
๑๓๙
๒๒
๕๐
๗๑
๑๔๓
๑๓๑

๙๒

๕๐

๖๐

๔๒
๓

๗๐

๘๐

๑,๒๒๙
๙๐

๑๐๐

๒.๒ กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยกฎหมำยที่กำหนดให้มีกำรจัดทำกฎหมำยขึ้นใหม่
กำรปรับปรุงกฎหมำยเดิม และกำรออกอนุบัญญัติ โดยมีจำนวน ๒๒๑ ฉบับ โดยแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม
ประกอบด้วย (๑) กลุ่มที่ระบุเป็นพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยว่ำด้วย... จำนวน ๒๐๒ ฉบับ และ
(๒) กลุ่ มที่ ร ะบุ เป็ น พระรำชกฤษฎี กำ กฎกระทรวงหรื อระเบีย บ จ ำนวน ๑๙ ฉบับ โดยพบว่ ำ
ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ มีควำมคืบหน้ำในกำรออกกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ (ร้อยละ ๒๐.๓๖ จำกกฎหมำยทั้งหมด) อำทิ (๑) พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำน
และกำรให้ บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พระรำชบั ญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) พระรำชบัญญัติ
หลั ก เกณฑ์ ก ำรจั ด ท ำร่ ำ งกฎหมำยและกำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖) พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑-๓
พระราชบัญญัติและ
กฎหมายว่าด้วย...
จานวน
เสร็จ
กำรเมือง
๑
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๔
๓
กฎหมำย
๑๔
๔
กระบวนกำรยุติธรรม
๔๔
๒
เศรษฐกิจ
๓๒
๘
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๓๕
๑๓
สำธำรณสุข
๑๔
๑
สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๗
๒
สังคม
๑๗
๓
พลังงำน
๕
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ๒๑
๒
กำรศึกษำ
๖
๔
กระบวนกำรยุติธรรม (ตำรวจ)
๒
รวม ๒๐๒
๔๒
ด้าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

พระราชกฤษฎีกา/
กฎกระทรวง/ระเบียบ
จานวน
เสร็จ
๑
๑
๒
๑
๑๑
๓
๒
๑
๑๙
๓

รวม
จานวน
๑
๕
๑๔
๔๔
๓๓
๓๕
๑๔
๗
๑๙
๑๖
๒๔
๗
๒
๒๒๑

เสร็จ
๓
๔
๒
๘
๑๓
๑
๒
๔
๔
๔
๔๕

ทั้งนี้ ในส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ สำนักงำนฯ
จะดำเนิ นกำรประเมินผลตำมเป้ ำหมำยและตัวชี้วัด และรำยงำนในสรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปี
ตำมหมวด ๓ ของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๒ ความคืบหน้าการเตรียมการปรับปรุง
แผนการปฏิรปู ประเทศ

๔.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : ความคืบหน้าการเตรียมการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามลาดับ และได้มีผลบังคับใช้ต่อมา
ทั้งนี้ มาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และกาหนดให้ในกรณีที่ต้องปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนแม่ บ ทฯ หรื อ เพราะเหตุ อื่ น ใด ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ
๑.๒ การเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๖๒ ที่ ไ ด้ ม อบหมายให้ ส านั ก งานฯ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของ
แผนการปฏิรูปประเทศ กับยุ ทธศาสตร์ช าติและแผนแม่บทฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้จัดประชุมหารือประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๖๒ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เห็ นชอบใน
หลั ก การการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ การน าความเห็น ของรั ฐสภาประกอบการปรั บปรุ งแผนการปฏิรู ปประเทศ คณะรัฐ มนตรี ได้
มอบหมายให้ ส านั กงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศนาประเด็นอภิปราย เรื่อ งผลการ
รายงานความคื บ หน้ าตามมาตรา ๒๗๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ (เดือนมกราคม - มีน าคม ๒๕๖๒)
ไปประกอบการเตรียมการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีประเด็น ได้แก่ (๑) เป้าหมายของ
แผนการปฏิรู ปประเทศแต่ ละด้ า น ควรมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน เพื่อให้
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ติดตามและประเมินผลได้ ทั้งนี้ ต้องสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชน
ทุก ระดั บ จะได้ รั บ (๒) หน่ วยงานรั บผิ ด ชอบในการดาเนิน การตามแผนการปฏิ รู ปประเทศ
ควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศโดยพิจารณาเพิ่มเติมภาคส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคราชการ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการและกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศ
หลายส่ ว นมี ลั ก ษณะเป็ น ภารกิ จ ปกติ ที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว อาจไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสาคัญ ควรปรับปรุงโดยพิจารณา
เฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วน มีความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ทับซ้อนกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจประจาของส่วนราชการ และ (๔) โครงการและกิจกรรมที่ควรให้ความสาคัญเพิ่มเติม อาทิ
การปฏิ รู ป ส่ ว นต่ า งระหว่ า งดอกเบี้ ย เงิ น ฝากและเงิ น กู้ การปฏิ รู ป ราคาพลั ง งานและพลั ง งาน
ทางเลือก การปฏิรูปเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ การกระจายอานาจ

๔.๒-๒
๒. ประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ส านั ก งานฯ ได้ ป ระมวลประเด็ น ในการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และผลการหารือร่วมกันของประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งประเด็นอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อ รายงานความคืบหน้า
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ โดยมีประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศดังนี้
๒.๑ การก าหนดเป้ า หมายและตั ว ชี้วั ด ในระดั บ แผน โดยแผนการปฏิ รู ป ประเทศบางด้ า นยั ง ขาด
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้ านพลังงาน ทั้งนี้ ในส่วนด้านอื่น ๆ
ที่ได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนไว้ พบว่ายังขาดความชัดเจนของค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณที่มีความเป็นสากล จึงจาเป็นต้องกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนเพื่อ ให้
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การปรับตัด กิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติ และกิจกรรมที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน
กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศหลายส่วนมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงานดาเนินการ
อยู่แล้วซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสาคัญ
จึงควรตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติออกและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสาคัญ (Big Rock) เท่านั้น นอกจากนี้ กิจกรรม
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศบางส่วนมีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน อาทิ (๑) ประเด็นที่กาหนดให้
มีการจัดตั้งคณะกรรมการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการจัดตั้ง
สานักงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจและแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (๒) ประเด็นการจัดการขยะ โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประเด็นปฏิรูปเรื่อง การบริหารจัดการขยะใน
ทะเลและชายฝั่งและในแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้กาหนดประเด็นปฏิรูปเรื่อง แนวทาง
ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า จึงควรปรับปรุง
ประเด็นทับซ้อนดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายมีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน
และสอดคล้องกัน
๒.๓ การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้พิจารณาความสาคัญของหน่วยงานที่จะเสนอจัดตั้ง รวมถึง
บทบาท และภารกิจของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อไม่เกิดความซ้าซ้อนในด้านภารกิจและงบประมาณ
๒.๔ การพิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖
และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยในช่วงที่ผ่านมามีหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอปรับเปลี่ยนการดาเนินการ
จ านวนรวม ๑๓ หน่ ว ยงาน อาทิ การปรับเปลี่ ย นหน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบ การกาหนดหน่ว ยงาน
รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน การปรับระยะเวลาการดาเนินการ การรายละเอียดปรับกิจกรรมภายใต้
แผนฯ จึ งเห็น ควรให้ ค ณะกรรมการปฏิรู ปประเทศหารื อร่ วมกั บหน่วยงานดัง กล่ า ว รวมทั้ ง
หน่วยงานที่ไ ด้ รั บการเสนอให้เ ป็น ผู้ รั บผิดชอบการดาเนิน การแทน รวมทั้งปรั บปรุ งชื่อและ
กระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
รองที่ชัดเจน
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๒.๕ การปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน แผนการปฏิรูป
ประเทศ มีจานวนหัวข้อย่อยและชื่อเรียกหัวข้อย่อยของแผนที่แตกต่างกัน รวมทั้ง เล่มแผนบางด้าน
มีเ ค้า โครงที่แ ตกต่า งไปจากเค้ าโครงตั้ งต้ น ซึ่ง ส่ ง ผลต่อ การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของกิ จกรรมใน
ภาพรวมของทุกด้าน และเป็นอุปสรรคในการติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการ จึงจาเป็นต้อง
ปรั บ ปรุ ง เค้ า โครงของเล่ ม แผน และก าหนดจ านวนหั ว ข้ อ ย่ อ ยของแผนเป็ น ๓ ขั้ น ย่ อ ย
พร้ อมชื่อเรี ยกเดี ยวกัน ดั งนี้ (ขั้น ย่อยที่ ๑) เรื่องและประเด็น การปฏิรูปที่ ... (ขั้น ย่อยที่ ๒)
ประเด็นย่อยที่ ... และ (ขั้นย่อยที่ ๓) กิจกรรมที่ ...
๓. แนวทางการดาเนินงาน
ส านั ก งานฯ อยู่ ร ะหว่ า งการน าเสนอประเด็ น ในการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ตามข้ อ ๒.
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามขั้นตอนของมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศจะดาเนินการแล้ว
เสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

๔.๓-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่ ง มี ห ลั ก การยึ ด ตามหมวด ๓ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง หลักการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๑ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ลไกและวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ส ามารถประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน
๑.๒ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มีมติ เห็ น ชอบในหลั กการร่างระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ สนอ และต่ อ มาคณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ ได้ตรวจร่างระเบียบฯ แล้วเสร็จ โดยมีสาระสาคัญ
ในส่วนของการแก้ไขชื่อร่างระเบียบเป็น “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....” และแก้ไขรายละเอียด
เนื้อหาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
และพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ ง ต่ อ มา
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบฯ และได้มี
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อ วัน ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผ ลบังคับใช้ตั้ง แต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษาเป็ น ต้ น ไป โดยส านักงานฯ ได้ จัดให้ มีระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ
(eMENSCR) เพื่อใช้ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รูป ประเทศ และก าหนด
รายละเอียดการดาเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
๒. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สานักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรู ป ประเทศ ให้ กับ คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ช าติ คณะกรรมการจั ดท ายุท ธศาสตร์ ช าติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยสรุปภาพรวมของระบบ
วัตถุประสงค์ การแสดงความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายสู่โครงการ/การดาเนินงานของหน่วยงาน และการใช้
งานของคณะกรรมการจากระบบ สรุปได้ดังนี้

๔.๓-๒
๒.๑ ภาพรวมของระบบ ระบบ eMENSCR เป็นระบบการรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และจัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่เป็นการเพิ่มภาระ
ให้ กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ในการรายงานผลหรื อ การติ ด ตาม รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การลดขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานทางเอกสาร ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลได้อย่างรวดเร็วขึ้น
และนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยข้อมูลประกอบด้วย (๑) เป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (๓) แผนระดับ ๓ (๔) โครงการ/
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน โดยจะเชื่ อ มโยงกั บ ฐานข้ อ มู ล ภาครั ฐ อื่ น ๆ อาทิ e-Budgeting
ฐานข้อมูลองค์ความรู้/งานวิจัย เพื่อบูรณาการการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง รองรับข้อมูล
สถิติต่าง ๆ ผ่าน Open Data Service Platform ซึ่งจะได้มอบหมายให้หน่วยงานนาเข้าข้อมูล
ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ จะได้พัฒนาระบบรองรับให้
ภาคประชาชนและภาคีพัฒ นาเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการแสดงความเห็ น และข้อเสนอแนะต่อการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓
๒.๒ วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของระบบ ระบบ eMENSCR เป็นระบบสาหรับให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง เพื่อใช้
จัดทารายงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เผยแพร่ต่อสาธารณะ และมีช่องทางให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือติดตามการดาเนินงานที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิ รู ป ประเทศ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขหรื อ พั ฒ นาจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป โดยระบบ
eMENSCR กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ทุกโครงการพัฒนาเป็นรายไตรมาส
๒.๓ การแสดงความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายสู่โครงการ/การดาเนินงานของหน่วยงาน ระบบจะแสดง
ความเชื่อมโยงและการถ่ายทอดแผนระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ ๒ (แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนว่า
ด้วยความมั่นคง) ลงสู่แผนระดับที่ ๓ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดตามผลจาก
การแปลงแผนในระดับ ต่าง ๆ ไปสู่ การปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อน าไปสู่ การมี เป้าหมายในการบรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน
๒.๔ การใช้งานระบบ eMENSCR ของคณะกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าสู่
ระบบ ผ่านเครือข่ายสารสนเทศด้วยรหัสผ่านเฉพาะบุคคล เพื่อติดตามสถานะตัวชี้วัดในภาพรวม
ต่าง ๆ ของประเทศ (ข้อมูลรายปี) รวมทั้ง สามารถตรวจสอบการดาเนินงานเป็นรายโครงการ/การ
ดาเนินงาน โดยคัดกรองแยกตามหมวดหมู่ หรือประเด็น หรือพื้นที่ที่ต้องการได้ (ข้อมูลรายไตรมาส)
นอกจากนี้ สามารถรับทราบรายงานและข้อมูลสาหรับการชี้ประเด็นนโยบาย การกาหนดนโยบาย
และการดาเนินการตามนโยบาย ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่ตั้งอยู่บนข้อมูลหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบันสานักงานฯ ได้จัดส่งรหัสผ่านเฉพาะของหน่วยงานให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดแล้ว และสามารถ
รองรั บ การน าเข้า แผนระดับ ที่ ๓ ต่า ง ๆ และรายงานแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานผ่ านระบบฯ

๔.๓-๓
ซึ่งจะสามารถแสดงความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้ง แสดงผลสถานะของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ ระบบจะสามารถแสดงผลในรูปแบบรายงานเป็นรายโครงการ/
การดาเนินงานได้ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พบว่า ส่วนราชการได้นาส่ง
ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบทั้งสิ้น 19,297 แผนงาน/โครงการ
โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศจานวน ๗,๗๕๐ แผนงาน/โครงการ
และสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนความมั่นคง จานวน
11,547 แผนงาน/โครงการ รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการเมือง
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชนฯ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ
แผนระดับ ๒ อื่นๆ
รวมทั้งหมด

มั่นคงฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ
มนุษย์ฯ เสมอภาคฯ สิ่งแวดล้อมฯ

แข่งขันฯ

ภาครัฐฯ

รวม

71
156
14
107
36
15
23
33
78
4

102
34
28
757
63
45
22
84
56

13
130
8
23
1151
17
184
60
874
6

20
9
25
62
117
16
62
18
455
1

1
9
1
19
845
14
19
105

47
577
111
180
32
7
29
35
27
6

152
983
193
419
2,093
963
357
187
1,518
178

24

1

39

18

1

624

707

1,092
1,653

2,115
3,307

5,063
7,568

1,278
2,081

946
1,960

1,053
2,728

11,547
19,297

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติข้อมูล ในระบบ ตามระเบียบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. การดาเนินการในระยะต่อไป
๔.๑ สานักงานฯ จะเตรียมข้อมูลของเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และเตรียมรูปแบบแสดงผลการประมวล
เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทฯ เพื่ อ ใช้ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น การ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ และประกอบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การประจ าปี
ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
๔.๒ สานักงานฯ จะดาเนินการหารือกับหน่วยงานเพื่อเชื่อมระบบ eMENSCR กับฐานข้อมูลอื่น ๆ อาทิ
(๑) ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) ในประเด็ น
การเชื่อมโยงงานวิจัยของประเทศ (๒) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการติดตาม
ด้า นสาธารณสุ ข ของประเทศ และ (๓) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
ระบบ ePLAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการติดตามและประเมินผลร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลต่าง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๔.๓-๔
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรปู ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่พระราชบัญญัติการจัด ทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ระบบ” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจัดให้มีขึ้นตามข้อ ๕
ข้อ ๔ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการด าเนิ นการตามยุ ท ธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปกระทาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่สร้างภาระ
แก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อ าจมอบหมายให้
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนก็ได้
ข้อ ๕ ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาและพั ฒ นาระบบเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
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ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อ ๔ โดยต้องจัดให้มีระบบเพื่อใช้ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วย
ระบบตามวรรคหนึ่งต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนิน การตามยุ ท ธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่จะต้องดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ากับระบบที่สานักงานจัดให้มีขึ้นตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนด เพื่อให้ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ งใดไม่ ส ามารถด าเนิน การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล กั บส านั กงาน
ให้ แ ล้ว เสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ใ ห้
สานักงานทราบ และร่วมกันกาหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ ๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการให้มีการรายงานผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่สานักงาน
กาหนด ทั้งนี้ สานักงานจะกาหนดรายการที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรายงานให้แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้
รายการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดาเนินงาน
(๒) ความสอดคล้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
(๔) ปัญหาหรืออุปสรรค
(๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา
ที่ ก าหนด หรื อ รายงานไม่ ค รบถ้ ว นตามรายการที่ ก าหนด ให้ ส านั ก งานแจ้ ง ให้ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด
หรือหัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผล
โดยเร็ว
ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูป เห็นสมควร
ให้เพิ่มรายการใดในระบบเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สานักงานพัฒนาระบบให้มีรายการ
ข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว
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ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูปต้องการข้อมูล
ในระดับพื้นที่ ให้สานักงานแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายงานข้อมูลดังกล่าวและส่งให้
สานักงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพิจารณาต่อไป
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการจัดทารายงานข้อมูลและส่งให้
สานักงานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ให้นาความในข้อ ๖ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่จัดทารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หรือรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้ ส านั ก งานจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การประจ าปี ใ นการด าเนิ น การ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศเสนอต่ อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ
คณะกรรมการปฏิ รูป แล้ ว แต่กรณี หั ว หน้าองค์กรในฝ่ ายนิติบัญญัติ ฝ่ า ยตุล าการ องค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการ ทราบ และให้สานักงานเสนอรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทุกสามเดือนต่อไปด้วย
ข้อ ๑๐ ให้สานักงานประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศตามแนวทางและระยะเวลาที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วแต่กรณี กาหนด แล้วรายงาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
หรื อ คณะกรรมการปฏิ รู ป มี ม ติ เ ป็ น ประการใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปนั้น และให้สานักงานรายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบด้วย
ข้อ ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๔ การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๔-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : การขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ สำนักงำนฯ ในฐำนะสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ มีหน้ำที่เผยแพร่ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงแนวร่วมในกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้สำนักงำนฯ เร่งสร้ำงกำรรับรู้ให้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกระดับ และ
ทุกพื้นที่ เลือกใช้ภำษำ และช่องทำงกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรม และควำมต้องกำร
ของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยแต่ ล ะช่ว งวัย นอกจำกนี้ นำยกรัฐ มนตรี ได้มีข้ อสั่ ง กำรเพิ่ มเติ มในรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงำนฯ
สร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจแก่ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยของประเทศอย่ำงทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น
๑.๒ ในช่วงปี ๒๕๖๒ สำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ
อย่ำงต่อเนื่องให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มสถานะทางสังคม ผ่ำนรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำร
ที่แตกต่ำงกันอย่ำงเหมำะสม ซึ่งรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้สำมำรถเริ่มรับรู้ได้ตั้งแต่ปฐมวัย
ต่ อเนื่ องจนถึ ง วั ย ผู้ สู งอำยุ โดยยึ ดหลั กกำรด ำเนิ นกำรที่ ส ำคั ญ คื อ การสร้ า งการตระหนั ก รู้
ความเข้าใจ สร้างการยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นต่อยุทธศาสตร์ชาติ และพร้อมเข้ามาสนับสนุน
และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

๔.๔-๒
๒. สรุปความก้าวหน้าการดาเนินการขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑ รูปแบบวีดีทัศน์
๒.๑.๑ โมชั่นกราฟิกยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กำรสรุปประเด็นกำรพัฒนำ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน สำหรับสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจด้วยรูปแบบที่น่ำสนใจและเข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งจะนำไปสู่กำรร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศไปในทิศทำงเดียวกัน โดยสำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรเผยแพร่วีดีทัศน์โมชั่น
กรำฟิ ก ๖ ด้ ำ น ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdc.go.th และ YouTube ช่ อ ง
ThailandCSreform
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุป
เหตุผลและควำมจำเป็นของกำรมียุทธศำสตร์ชำติ วิสัยทัศน์ และแนวทำงกำรพัฒนำตำม
ยุ ทธศำสตร์ ชำติ และกำรแปลงยุทธศำสตร์ ชำติ ไปสู่ กำรปฏิบั ติ ในรูปแบบที่ เข้ ำใจได้ง่ ำย
เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจให้ต่างประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศได้
รับรู้ และเข้ำใจวิสั ยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทยในระยะเวลำ ๒๐ ปี ข้ำงหน้ำ
ซึ่งจะช่วยกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งกำรจัดทำกรอบควำม
ร่วมมือต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ โดยสำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรเผยแพร่วีดี
ทัศน์ฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th และ YouTube ช่อง ThailandCSreform
๒.๑.๓ ผลการพัฒนาประเทศก่อน – หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำร
ตระหนักรู้และควำมเชื่อมั่น ให้ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ใน ๖ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(๑) กลุ่ มเด็ ก (๒) กลุ่ ม เยำวชน (๓) กลุ่ มวั ยแรงงำนที่เ ป็น ผู้ ประกอบกำร/ภำคธุร กิ จ
(๔) กลุ่ ม วั ย แรงงำนที่ เ ป็ น ลู ก จ้ ำ ง (๕) กลุ่ ม ผู้ สู ง อำยุ และ (๖) กลุ่ ม ประชำชนทั่ ว ไป
ด้วยกำรใช้รูปแบบกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ที่เหมำะสมต่อกำรรับรู้ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย
โดยจะเน้นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ในช่วงก่อน – หลังของการมียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจในยุทธศำสตร์ชำติ
ในกำรเป็นกรอบกำรพัฒนำประเทศ พร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป คำดว่ำจะสำมำรถเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้ในเดือนกรกฎำคม
๒๕๖๓
๒.๑.๔ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOCs)
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ช ำติให้ กับ
หลำยกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรของรัฐ โดยในระยะแรกจะเป็นกลุ่มข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เนื่องจำกเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องนำยุทธศำสตร์ชำติไปปฏิบัติให้บรรลุผล
โดยหลักสูตร MOOCs ในกลุ่มข้ำรำชกำรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ
ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ หลั ก กำรและเหตุ ผ ลของกำรมี ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ควำมส ำคั ญ ของ
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ภำพรวมของแนวทำงกำรพั ฒ นำ และกำรน ำไปปฏิ บั ติ คำดว่ ำ จะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่ำน NESDC MOOCs ในเดือนมกรำคม ๒๕๖๓ และ

๔.๔-๓
สำนักงำนฯ จะจัดทำหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้ำรำชกำรเพิ่มเติม เช่น กำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ (กำรถ่ำยระดับยุทธศำสตร์ชำติ ไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนแผน
ระดั บ ต่ ำ ง ๆ) และหลั ก สู ต รระบบติ ด ตำมและประเมิ น ผลแห่ ง ชำติ ( Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform
: eMENSCR) และเผยแพร่ผ่ำน NESDC MOOCs ต่อไป
๒.๒ รูปแบบเอกสาร
๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ (National Strategy ๒๐๑๘-๒๐๓๗ : Unofficial
Translation) สำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรแปลยุทธศำสตร์ชำติฉบับประกำศใช้ในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นภำษำอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพร่วิสัยทัศน์และแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
ชำติให้ต่างประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศได้รับรู้ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
ไทยในระยะเวลำ ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ โดยสำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรเผยแพร่เอกสำรยุทธศำสตร์
ชำติ ฉบับภำษำอังกฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th และในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติร่วมกับภำคีกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ เมื่อวันที่
๒๗ กันยำยน ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนขององค์กรสหประชำชำติ ธนำคำรเพื่อกำร
พัฒนำแห่ งเอเชีย กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธนำคำรโลก และภำคเอกชน เข้ำร่วม
ประมำณ ๑๐๐ คน
๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ฉบับสาหรับผู้พิการทางสายตา ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้และหุ้นส่วนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ในกลุ่มประชากรที่มีความพิการทางสายตา ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์
ชำติ และน ำไปสู่ ก ำรร่ ว มขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำประเทศให้ มุ่ ง ไปสู่ เ ป้ ำ หมำยเดี ย วกั น
โดยสำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรจัดส่ง ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ฉบับสำหรับ
ผู้ พิ ก ำรทำงสำยตำ ให้ กั บ กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
และห้ อ งสมุ ด คนตำบอดทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง เผยแพร่ ไ ฟล์ เ สี ย งสื่ อ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
(ฉบับสำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th
๒.๓ รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
๒.๓.๑ เกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้ และควำมเข้ำใจ
ต่อแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติให้กับกลุ่มนักเรียนในรูปแบบที่น่ำสนใจ เข้ำใจ
ง่ำย และสนุกสนำน โดยสำนักงำนฯ ได้จัดส่งเกมฝึกสมองฯ ให้กับกระทรวงศึกษำธิกำร
โรงเรียนรักษำดินแดน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำร
เรี ย นกำรสอนวิ ช ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละใช้ ป ระโยชน์ อื่ น ต่ อ ไปด้ ว ยแล้ ว พร้ อ มทั้ ง
ได้เผยแพร่ไฟล์ เกมฝึกสมองฯ ดังกล่ำว ในรูปแบบ print & play ผ่ำนทำงเว็บไซต์
http://nscr.nesdc.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถผลิตและจัดทำขึ้นเล่นเองได้ง่ำย รวมทั้ง
มีคู่มือในกำรสรุปผลกำรเล่นและประยุกต์ในกำรเรียนกำรสอน
๒.๓.๒ เกมกระดานสอนการเรี ยนรู้ เ กี่ย วกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ใช้เป็ น เครื่ องมือในกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ช ำติ
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในรูปแบบ
ที่น่ ำ สนใจ เข้ำใจง่ำ ย สนุก สนำน เพื่อกระตุ้นจิ ตส ำนึก ให้ มีค วำมคิด ริเริ่ มและมีก ำลั ง
ในกำรลงมือปฏิบั ติ ให้ เกิดกำรรักษำและกำรบริ ห ำรจัด กำรทรั พยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงชำญฉลำดและยั่งยืนในอนำคต คำดว่ำจะดำเนินกำร
แล้วเสร็จในเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓
๒.๓.๓ การสร้ า งการตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นกลุ่ ม เด็ ก เยาวชน และครู
ผ่านการ์ตูนสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจในกลุ่มวัยเด็ก
และเยาวชน โดยใช้กำร์ตูนสั้นเป็นเครื่องมือในกำรสอดแทรกสำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ
ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน และสนุกสนำน ซึ่งครูผู้สอนจะสำมำรถใช้ กำร์ตูนสั้น
เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนให้แก่กลุ่มเด็ก และเยำวชนได้อย่ำงเหมำะสม คำดว่ำจะสำมำรถ
เผยแพร่ได้ในช่วงวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๓
๒.๓.๔ การส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
กำรตระหนักรู้ต่อยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนกำรถ่ำยภำพให้แก่ ประชาชนตั้งแต่วัยเรียนจนถึง
ผู้สูงอายุ ที่สนใจกำรถ่ำยภำพ เนื่องจำกวิ ถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนิยมใช้ “ภำพถ่ำย”
เป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดและแบ่งปันเรื่องรำวกันอย่ำงแพร่หลำย โดยกระบวนกำร
ได้มำของ “ภำพถ่ำย” ที่สำมำรถสะท้อนแนวคิดของยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี จะช่วยสร้ำง
และพัฒนำทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะกำรคิด กำรสังเกต กำรตีควำม
กำรคิดอย่ ำงสร้ ำงสรรค์ ควำมฉลำดทำงสติปัญญำ (IQ) ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ)
สมำธิ ควำมฉลำดทำงจริยธรรมหรือศีลธรรม (MQ) และกำรตื่นรู้เรื่องรำวรอบตัว เป็นต้น
คำดว่ำจะดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จในเดือนมกรำคม ๒๕๖๓ และสำนักงำนฯ จะนำภำพถ่ำย
ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในกำรขยำยผลในกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ
ในวงกว้ำงต่อไป
๒.๓.๕ การจั ด ท าอภิ ธ านศั พ ท์ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และ
แผนการปฏิรู ป ประเทศ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่ออธิบำยควำมหมำยคำศั พท์เฉพำะตำม
ที่ปรำกฏในเล่ มยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนแม่ บทภำยใต้ยุ ทธศำสตร์ ชำติ และแผนกำรปฏิ รู ป
ประเทศ ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย ให้เกิดควำม
เข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถร่วมขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนกำรปฏิ รู ปประเทศ และแผนต่ ำง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ คำดว่ ำ จะด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ และเผยแพร่ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์
http://nscr.nesdc.go.th ประมำณเดือนธันวำคม ๒๕๖๒
๒.๔ รูปแบบการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๒.๔.๑ การแก้ไขความยากจนและพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า สำนักงำนฯ ได้ร่วม
จัดทำระบบ Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) กับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ของภำครัฐ (Big Data) โดยเป็นกำรเชื่อมโยง
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ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ควำมจ ำเป็ น พื้ น ฐำน กำรลงทะเบี ย น สวั ส ดิ ก ำรแห่ ง รั ฐ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ผู้ด้อยโอกำส กำรศึกษำ แรงงำนนอกระบบ ผู้สูงอำยุ เป็นต้น
และประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย ในการระบุความต้องการการพัฒนา
ของคนแต่ละช่วงวัยที่ควรต้องได้รับที่เหมาะสม และแนวคิดของความยากจนหลายมิติ
(Multidimensional Poverty Index : MPI) เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยของ
ประเทศบนฐำนข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยเฉพำะกำรระบุ ประชำกรเป้ ำหมำยผ่ ำนเลข
ประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก เพื่อชี้เป้ำประชำกรที่มีปัญหำควำมยำกจนใน ๕ มิติ ได้แก่
กำรศึกษำ สุขภำพ ควำมเป็นอยู่ กำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และรำยได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล
ความยากจนหลายมิติระดับประเทศ (National MPI) ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
กั บ ผู้ ก ำหนดนโยบำยและหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรออกแบบนโยบำยที่ ส ำมำรถ
แก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ได้ตรงจุด บรรเทำปัญหำ “ภำวะรั่วไหล” หรือคนที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ได้รับสวัสดิกำร (Inclusion error) และ “ภำวะตกหล่น” หรือกำรเข้ำไม่ถึง
กลุ่มเป้ำ หมำยที่แ ท้จ ริง (Exclusion error) และนำไปสู่กำรใช้ เ งิน งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ส่งผลการพัฒนาคนทุกช่วงวัยที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยได้มีหลำยจังหวัดนำข้อมูล TPMAP ไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในพื้นที่อย่ำง
เป็ น รู ป ธรรม ได้แ ก่ จั งหวัด สมุท รสงครำม ปทุมธำนี เชี ยงใหม่ มุ กดำหำร นครพนม
อยุธยำ สกลนคร อุดรธำนี ตำก ลพบุรี ยะลำ อุบลรำชำธำนี นนทบุรี และปัจจุบันได้มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลของระบบผ่ำนเว็บไซต์ https://www.tpmap.in.th โดยเป็นข้อมูลปี
๒๕๖๐-๒๕๖๒
๒.๔.๒ การสร้ า งการตระหนั ก รู้ แ ละหุ้ น ส่ ว นการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นกลุ่ ม เด็ ก
และเยาวชน กลุ่มเปราะบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจให้กับ
เด็กและเยาวชนกลุ่ มเปราะบาง เนื่องจำกเด็กและเยำวชนกลุ่มนี้เป็นกำลั งส ำคัญ ในกำร
พัฒนำประเทศ หำกเด็กเหล่ำนี้ได้รับกำรสนับสนุนให้มี ทักษะในกำรจัดกำรตนเองและ
พร้ อมที่จ ะเรี ย นรู้ จ ำกควำมผิ ดพลำดและเปลี่ ย นแปลงตนเองให้ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้ น
จะสำมำรถกลับเข้ำสู่สังคมและเติบโตเป็นวัยแรงงำนที่ มีคุณภำพและร่วมเป็นกำลังสำคัญ
ในกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำประเทศต่อไป ซึ่งจะมีกำรถอดบทเรียน จัดทำข้อเสนอและ
ข้ อควรระวั ง ในกำรสร้ ำ งกำรตระหนั ก รู้ เ พื่ อ น ำไปขยำยผลให้ กั บ เด็ ก กลุ่ ม เปรำะบำง
ทั่วประเทศ คำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓
๒.๔.๓ การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรม
ทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรยอมรับในยุทธศำสตร์ชำติ
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยในระดับชุมชน ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้จำกสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของชุมชน เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำบนฐำนองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจในบริบท
ของสมำชิกในชุมชนที่แท้จริง ที่มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้ด้วยตนเอง หรือ “กำรระเบิดกำรเรียนรู้จำกข้ำงใน” ซึ่งจะมีกำรดำเนินกำร
ถอดบทเรี ยน เพื่ อเป็ นข้ อมู ลต้ นแบบส ำหรั บกำรขยำยผลในพื้ นที่ อื่ น ๆ ต่ อไป คำดว่ ำ
จะดำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓

๔.๔-๖
นอกจำกนี้ สำนักงำนฯ ยังได้ดำเนินกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรน ำไปปฏิบั ติให้ กับส่ วนรำชกำร หน่วยงำนภำครั ฐ และภำคีกำรพั ฒนำต่ำงประเทศอย่ำง
สม่ ำเสมอ ผ่ ำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรประชุมหำรืออย่ำงไม่เป็นทำงกำร และกำรเผยแพร่
เอกสำรต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ http://nscr.nesdc.go.th
ซึ่งจะนำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ต่อไป ทั้งนี้ กำรสร้ ำงกำรตระหนักรู้ยุทธศำสตร์ชำติดั งกล่ ำว จะสำมำรถก่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจ
การยอมรับในยุทธศาสตร์ชาติของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มสถานะทางสังคม และทุกภาคีการ
พัฒนาในสังคม และนาไปสู่การเข้าร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๒.๕ การดาเนินการในระยะต่อไป
ส ำนั กงำนฯ จะด ำเนิ น กำรขยำยผลกำรสร้ ำ งกำรตระหนั ก รู้ ต่ อยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น ด้วยวิธีกำรและรูปแบบที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล อำทิ
๒.๕.๑ สื่อภาษามือสาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความพิการทางการได้ยิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความพิการทางการได้ยินให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ และนำไปสู่กำรเข้ำมำเป็นหุ้นส่วนกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศให้มุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คำดว่ำจะดำเนินกำรได้ในช่วงเดือนมกรำคม
๒๕๖๓
๒.๕.๒ ขยายผลการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Massive Open Online
Course: MOOCs) ในกลุ่ ม เป้ ำ หมำย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษำ
ประชำชนทั่วไป
๒.๕.๓ การขยายผลการสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อื่น ๆ ให้เข้ำมำ
มีส่ วนร่ วมในกำรขับเคลื่ อนกำรพั ฒนำประเทศให้ เป็ นไปในทิ ศทำงเดี ยวกันได้ อย่ำงเป็ น
รูปธรรมและยั่งยืน
๒.๕.๔ การขยายผลการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้ ภาคีการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ เพื่ อน ำไปสู่ กำรพั ฒนำควำมร่ วมมื อและควำมช่ วยเหลื อต่ ำง ๆ ที่ จะสำมำรถ
ช่วยสนับสนุนกำรนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้
๒.๕.๕ ขยายผลการแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยแบบมุ่งเป้าผ่านระบบ
TPMAP เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำเชิงพื้นที่เป็นกำรดำเนินกำรที่ตรงสภำพปัญหำ
และควำมต้ อ งกำรของคนในพื้ น ที่ น ำไปสู่ กำรพั ฒ นำคนทุ ก ช่ ว งวั ยที่ มี ประสิ ทธิ ภ ำพ
บนหลักฐำนเชิงประจักษ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๔.๔-๗
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๕ องค์ประกอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๔.๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : องค์ประกอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดทายุท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ กาหนดว่า
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ นรองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง ประธานวุ ฒิ ส ภา
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็น รองประธานกรรมการคนที่สาม และประกอบไปด้วยกรรมการโดย
ตาแหน่ง จานวน ๑๓ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน ๑๗ คน โดยมี
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ
๑.๑.๒ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระกอบด้ ว ย นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม และประกอบไปด้วย
กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน ๑๓ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน ๑๗ คน
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งรองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีกรรมการลาออก
จานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง นายพลเดช ปิ่นประทีป
นายสุ วิ ทย์ เมษิ น ทรี ย์ และมี รองประธานกรรมการคนที่ ส าม (รองนายกรั ฐ มนตรี
หรื อรั ฐมนตรี ที่ นายกรัฐมนตรี มอบหมาย) พ้นจากวาระตามคณะรัฐมนตรี ชุ ดที่ ๖๑
(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-1)

๑.๒

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ท าร่า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในด้ า นต่ า ง ๆ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย โดยในแต่ละคณะ ให้แต่งตั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น จานวนไม่เกินสิบห้าคนโดยคานึงถึงความหลากหลาย
ของภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และช่ ว งอายุ ทั้ ง นี้ ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือภารกิจขององค์กรอิสระ ให้แต่งตั้ง
ผู้แทนจากหน่ วยงานในกระบวนการยุติธ รรมหรือองค์กรอิส ระที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
กรรมการด้วย

๔.๕-๒
๑.๒.๒ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า ง ๆ จ านวน ๖ คณะ และต่ อ มาได้ มี ป ระธาน
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ล าออกจากต าแหน่ ง จ านวน ๒ คณะ
คือ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร)
และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ ) และกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านได้ยื่นความ
ประสงค์ลาออก รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
(แต่ละคณะมีจานวนไม่เกิน ๑๕ ราย)

กรรมการที่ กรรมการ
มีอยู่
ที่ลาออก

กรรมการ
ที่สามารถ
แต่งตั้ง
เพิ่มเติม

ประธาน

กรรมการและเลขานุการ

๑. ด้านความมั่นคง

ว่าง

ว่าง

๕ ราย

6 ราย

๑๐ ราย

๒. ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

ว่าง

ศ.ศักดา ธนิตกุล
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

๑๐ ราย

2 ราย

๕ ราย

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

ว่าง

๑๐ ราย

3 ราย

๕ ราย

๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

๙ ราย

3 ราย

๖ ราย

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

นางสาวลดาวัลย์ คาภา
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

๙ ราย

-

๖ ราย

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

นายพงศ์โพยม วาศภูต
(หมดวาระ ๒๘ ก.ย. ๖๕)

ว่าง

๙ ราย

4 ราย

๖ ราย

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-2)
๑.๓

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๑.๓.๑ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔
กาหนดว่า ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จานวน
ไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการปฏิรูป เลขานุการ และกรรมการ
ปฏิ รู ป จ านวนไม่ เ กิ น สิ บ สามคน โดยแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
หรือมีประสบการณ์ในด้านที่จะดาเนินการปฏิรูปโดยคานึงถึงความหลากหลายของผู้มี
ประสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
และกรรมการปฏิ รู ป ต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ ห้ า ปี
ทั้งนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปและเลขานุการคนหนึ่งตามข้อเสนอแนะ
ของเลขาธิการและให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม

๔.๕-๓
๑.๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านประเทศต่างๆ จานวน ๑๑ ด้าน
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศลาออก
จากตาแหน่ง โดย ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีประธานกรรมการปฏิรูปประเทศได้
ลาออกหรือพ้นตาแหน่งจานวน ๗ คณะ ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการ
บริ หารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ด้านเศรษฐกิจ (๕) ด้าน
สาธารณสุข (๖) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๗) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
(แต่ละคณะมีจานวน
ไม่เกิน ๑๕ ราย)
๑. ด้านการเมือง
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. ด้านกฎหมาย
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม
๕. ด้านเศรษฐกิจ
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านสาธารณสุข
๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๙. ด้านสังคม

๑๐. ด้านพลังงาน
๑๑. ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

กรรมการ
ที่สามารถ
แต่งตั้ง
เพิ่มเติม

ประธาน

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
ที่มีอยู่

กรรมการ
ที่ลาออก/
พ้นตาแหน่ง

ว่าง

ว่าง

๒ ราย

๘ ราย

๑๓ ราย

ว่าง

นายสุรพงษ์ มาลี
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)

๙ ราย

๓ ราย

๖ ราย

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕) (หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)

๙ ราย

๑ ราย

๖ ราย

ว่าง

นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)

๘ ราย

๒ ราย

๗ ราย

ว่าง

ว่าง

๖ ราย

๕ ราย

๙ ราย

นายรอยล จิตรดอน
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)
ว่าง

นางสาวลดาวัลย์ คาภา
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)
ว่าง
นางปาริชาต สถาปิตานนท์
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)

๑๑ ราย

-

๔ ราย

๖ ราย

๔ ราย

๙ ราย

๙ ราย

๒ ราย

๖ ราย

๙ ราย

๔ ราย

๖ ราย

๖ ราย

๔ ราย

๙ ราย

๙ ราย

๓ ราย

๖ ราย

ว่าง
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ
ณ อยุธยา
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)
นายพรชัย รุจิประภา
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)
ว่าง

นายกวิน ทังสุพานิช
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)
นายประยงค์ ปรียาจิตต์
(หมดวาระ ๑๖ ส.ค. ๖๕)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-3)

๔.๕-๔
๒. ข้อหารือองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ส านั ก งานฯ ได้ ห ารื อ ปั ญ หาข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ า นสาธารณสุ ข กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ในประเด็ น การลาออกของกรรมการและ
เลขานุ ก ารท าให้ ไ ม่ ค รบองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศหรื อ ไม่ และหากไม่ ค รบ
องค์ประกอบ การประชุมของกรรมการที่เหลืออยู่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ จะมีผ ลกระทบต่ อมติ ที่ได้ดาเนินการหรื อไม่ ทั้ งนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้
ความเห็นสรุปไว้ ตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 1200/2562 สรุปสาระสาคัญ ได้ว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยกรรมการเพียงประเภทเดียว การขาดประธาน กรรมการ หรือ
กรรมการและเลขานุ การ ไม่ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้ าที่ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละคณะแต่อย่างใด
อย่ า งไรก็ต าม เพื่ อให้ ก ารประชุ มคณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศ มี ป ระธานกรรมการและกรรมการ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคณะ สานักงานฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการ
ปฏิรูป ประเทศด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศทุก คณะจะได้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุง แผนการปฏิรู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บแผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-๔)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕
รายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-๑

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับที่
รายชื่อ
1
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายเทียนฉาย กีระนันทน์
นายบัณฑูร ล่าซํา
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายพลเดช ปิ่นประทีป
นายวิษณุ เครืองาม
นายศุภชัย พานิชภักดิ์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายอุตตม สาวนายน

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการคนที่สาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ
พ้นจากวาระตาม
คณะรัฐมนตรีชุดที่ ๖๑
(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ลาออก ณ วันที่ 9 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 1 พ.ค. 62

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-๒

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
1. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
นายจรัมพร โชติกเสถียร
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร
พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
นายวันชาติ สันติกญ
ุ ชร
นายสุวิทย์ สิมะสกุล
รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนความมั่นคง สมช.
นายอาชัญ รุจิระชุณห์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 4 ก.พ. 62
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 3 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62

2. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
นายธฤต จรุงวัฒน์
นายวิบูลย์ คูสกุล
นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
นายสุภัค ศิวะรักษ์
นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล
นายอนันตโชค โอแสงธรรมนนท์
นางสาวศศิธร พลัตถเดช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 29 ก.ย. 60

3. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อ
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา
นายวรากรณ์ สามโกเศศ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นายสุธี อัสววิมล
ศาสตราจารย์อุดม คชินทร
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
รองศาสตราจารย์พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
นางสาวกานดา ชูเชิด

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ

ลาออก ณ วันที่ 27 ก.พ. 61
ลาออก ณ วันที่ 4 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 2 พ.ค. 62

4. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ศาตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
นายพลากร วงค์กองแก้ว
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ
นางวีรวรรณ มอสบี้
นายศิริชัย ไม้งาม
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
นางสีลาภรณ์ บัวสาย
ผู้อานวยการสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะ
สังคม สศช.
นางสาวมนต์ทิพย์ สัมพันธ์วงศ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 2 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 28 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62

5. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ
รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
นายสุวัช สิงหพันธุ์
นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
นางสาววรรณภา คล้ายสวน
นางสาวชณกช ชสิธภนญ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ

6. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อ
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์
ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ
นางวรารัตน์ อติแพทย์
นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
นายสราวุธ เบญจกุล
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
)นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย(

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3

หมายเหตุ

ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 18 ม.ค. 61
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕-๓

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
พลตารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
นางนรรัตน์ พิมเสน
นายพรชัย ตระกูลวรานน
นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
นายวันชัย สอนศิริ
นายรวี ประจวบเหมาะ
นายพิสิษฐ์ ศิรสิ ุวรรณ
นางสาวณัตถยา สุขสงวน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61
ลาออก ณ วันที่ 18 เม.ย. 62
ลาออก ณ วันที่ 4 ต.ค. 61
ลาออก ณ วันที่ 3 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ลาออก ณ วันที่ 1 ต.ค. 61
ลาออก ณ วันที่ 3 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62
เสียชีวิต
ลาออก ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

2. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ
นายกฤษฎา บุญราช
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายถวิล เปลี่ยนศรี
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
นายบัณฑูร ล่าซา
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นายประหยัด พวงจาปา
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
นายอาศิส อัญญะโพธิ์
นายสุรพงษ์ มาลี
นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
นายบุญเกิด วงษ์บุญงาม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 25 ต.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 3 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 1 มิ.ย. 62

3. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
นายคานูณ สิทธิสมาน
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
นายประภาศ คงเอียด
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นายสุขุมพงศ์ โง่นคา
นางสุดา วิศรุตพิชญ์
นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์
นางสาวอนัญ ยศสุนทร
ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(นางสาววรัญญา พึ่งสุข)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62

4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายอัชพร จารุจินดา
พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
นายตระกูล วินิจนัยภาค
ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
นายวันชัย รุจนวงศ์
นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
นายสราวุธ เบญจกุล
พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
นายศุภกิจ แย้มประชา
นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 2 ต.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 14 พ.ค. 62

5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายสมชาย หาญหิรญ
ั
นายสว่างธรรม เลาหทัย
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
ผู้อานวยการสานักพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ
นางสาวปิยนิตย์ โอนพรัตน์วิบลู

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 26 ก.ย. 62
ลาออก ณ วันที่ 7 ส.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 1 ต.ค. 62

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายรอยล จิตรดอน
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
นายชูชัย ศุภวงศ์
นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
นายภาวิญญ์ เถลิงศรี
นายสัญชัย เกตุวรชัย
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
นางชุลีพร บุณยมาลิก
นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3

หมายเหตุ

7. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายเสรี ตู้จินดา
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
นายพลเดช ปิ่นประทีป
นายพานิชย์ เจริญเผ่า
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายสมชัย จิตสุชน
นายโสภณ เมฆธน
นายไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
อายุครบ 75 ปี
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 15 มี.ค. 61

8. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์
พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
นายธงชัย ณ นคร
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
นายเสรี วงษ์มณฑา
นายสุทธิชัย หยุ่น
นางปาริชาต สถาปิตานนท์
นายสุเทพ พรหมวาศ
นางสาวกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 8 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 9 พ.ค. 62

9. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
นายต่อพงศ์ เสลานนท์
นายไมตรี อินทุสุต
พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล
นายวินัย ดะห์ลัน
นายวิเชียร ชวลิต
นายสมเดช นิลพันธุ์
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
นายอาพล จินดาวัฒนะ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางสาววรวรรณ พลิคามิน
นางสุชาดา ชยัมภร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
อายุครบ 75 ปี

ลาออก ณ วันที่ 9 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62

ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62

10. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายพรชัย รุจิประภา
นายดนุชา พิชยนันท์
นายดุสติ เครืองาม
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายมนูญ ศิริวรรณ
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
นายสุนชัย คานูณเศรษฐ์
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
นายกวิน ทังสุพานิช
นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์
นายนาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5

หมายเหตุ

ลาออก ณ วันที่ 22 ก.ย. 60
ลาออก ณ วันที่ 21 พ.ย. 61
ลาออก ณ วันที่ 11 มิ.ย. 62
ลาออก ณ วันที่ 14 ก.ย. 61

11. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายกล้านรงค์ จันทิก
นายเจษฎ์ โทณะวณิก
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
นายมานะ นิมิตรมงคล
นายวิชัย อัศรัสกร
นายวิชา มหาคุณ
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
นายอนุสิษฐ คุณากร
นายอุทิศ ขาวเธียร
นายประยงค์ ปรียาจิตต์
นางสาวน้าฝน ศาสตร์พิสุทธิ์
นางสาวสุธาสินี เจริญสิทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6

หมายเหตุ
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ลาออก ณ วันที่ 17 ก.ย. 61
ลาออก ณ วันที่ 7 พ.ค. 62

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

