
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 พฤศจิกายน 2564 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล 
http://www.thaigov.go.th 
                    วันนี ้(9 พฤศจิกายน 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 
3. เรื่อง โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอดังนี้ 
                   1. โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 - ปี 2570) (โครงการส าคัญฯ) จ านวน 406 โครงการ 
                   2. แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการส าคัญฯ 
                   สาระส าคัญของเรื่อง 
                   สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายงานว่าคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ
ส าคัญฯ ดังนี้ 
                   1. โครงการส าคัญฯ 
                             1.1 สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             
(ปี 2566 - ปี 2570) (แผนแม่บทฯ) (หน่วยงานเจ้าภาพ จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย (หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3) 
รวมทั้งทุกหน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จัดท าโครงการส าคัญฯ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการด าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่าง
แท้จริง ยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy 
cycle)1 น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการ
ส าคัญในแต่ละปีงบประมาณในห้วงปี 2566 - 2570  ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2570    
ซึ่งเป็นห้วงที่ 2 ของการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดแนวทางการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การมองเป้าหมายร่วมกัน (2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ (3) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 
และ (4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) ในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึงเดือนสิงหาคม 2564 

http://www.thaigov.go.th/


 
                             1.2 หน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (M7)2 จ านวนทั้งสิ้น 3,039 โครงการ โดย สศช. และหน่วยงาน
เจ้าภาพ จ.1 จ.2 และ จ.3 ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ3 ตามหลักเกณฑ์ท่ี สศช. ก าหนดซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนการทางสถิติ อาทิ การใช้เกณฑ์ค่าความเห็นพ้องของผู้ประเมิน การปรับคะแนนตามค่ามาตรฐาน 
และการถ่วงคะแนนด้วยค่าน้ าหนักของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามความส าคัญ/เร่งด่วน โดยได้โครงการส าคญั
ฯ ที่ผ่านการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 406 โครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญฯ จะต้องน าโครงการส าคัญฯ 
ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานร่วมกับการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ และด าเนินการตาม
กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ มีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ไม่มีโครงการส าคัญฯ             
มารองรับจ านวนทั้งสิ้น 45 เป้าหมาย จาก 140 เป้าหมาย อาทิ เป้าหมายการขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมข้ึนจากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม เป้าหมายสถาบันเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 จะต้องพิจารณาจัดท าโครงการให้
ครอบคลุมทั้ง 140 เป้าหมายต่อไป 
                   2. แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการส าคัญ 
                             สศช. ได้น าข้อสังเกตจากการด าเนินการตามแนวทางในข้อ 1 มาจัดท าเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 
โดยแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 

2.1 แนวทางท่ี 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน 

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จากภารกิจของ
หน่วยงานและข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ผ่านมาภายใต้
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ในระบบ eMENSCR เพ่ือไปสู่การมองเป้าหมายการพัฒนา
ร่วมกันประสานและขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการในทิศทางเดียวกัน 

2.2 แนวทางท่ี 2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และ
การจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 

· สศช. จัดท าคู่มือโครงการส าคัญฯ และปฏิทินขับเคลื่อน
กระบวนการจัดท าโครงการส าคัญฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ก าหนดให้ยึดแนวทางการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 หน่วยงานจัดท าและปรับข้อเสนอโครงการส าคัญฯ บน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) และสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยทั้ง 140 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อยภายใต้แผน



แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขปี 2566) และมี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่การ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
· ทุกหน่วยงานของรัฐเสนอโครงการส าคัญฯ ผ่าน
ระบบ eMENSCR ให้ทันกรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

2.3 แนวทางท่ี 3 การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 

· หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงาน         
ผู้มีสิทธิ์ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ ต้องด าเนินการ 
ดังนี้ 
   (1) ศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการประเมิน 
   (2) เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนอย่าง
เที่ยงตรงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอ
โครงการส าคัญฯ ที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 

2.4 แนวทางท่ี 4 การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

· ทุกหน่วยงานด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
   (1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี 
   (2) สิ้นปีงบประมาณให้จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
· ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าและรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR ดังนี้ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ระยะเวลาน าเข้า 
ระยะเวลา 
รายงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 

รายปี 
ภายในวันที่ 30 
ตุลาคม ของปีที่
ได้รับงบประมาณ 

3 เดือน 
เมื่อสิ้นปี 

งบประมาณ 

ระยะ 5 ปี 

ภายใน 
วันที่ 30 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณ 
ที่เริ่มด าเนินการ 

เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา 

ของแผนระยะ 
 5 ปี 

 
 



กรณีหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินงานตามปีปฏิทิน 
รายปี 

ภายในวันที่ 
30 มกราคม ของปี 
ที่ได้รับงบประมาณ 
หรือเริ่มด าเนินการ 

ภายใน  
3 เดือน 

เมื่อสิ้นปีปฏิทิน 
หรือเสร็จสิ้น 

การด าเนินการ 

ระยะ 5 ปี 

 

2.5 การจัดสรรงบประมาณ 

มอบหมาย สงป. ด าเนินการ ดังนี้ 
· พิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนินโครงการ
ส าคัญฯ จ านวน 406 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ 
หรืองบประมาณแบบบูรณาการ 
· ใช้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 140 เป้าหมาย          
แผนแม่บทย่อยฯ (ฉบับแก้ไขปี 2566) เพื่อประกอบการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป ซึ่งต้องครอบคลุม        
ทุกปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย 

                     
                        3. มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
                   เห็นชอบโครงการส าคัญฯ จ านวน 406 โครงการ และแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการส าคัญ
ฯ 
_______________________ 
1เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  เพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ใด้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง จัดท าและปรับปรุงข้อมูล 
สถิติ สถานการณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือ
สนับสนุนการจัดท านโยบาย 
2ล าดับการอนุมัติ (M7) ในระบบ eMENSCR โดยการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบดังกล่าวล้วนต้องผ่านการอนุมัติข้อมูล
ตามล าดับขั้น (M7) เพ่ือยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
3มีหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ได้แก่ ส านักงบประมาณ (สงป.) ใน
ฐานะหน่วยงานผู้มีสิทธิ์ประเมินให้คะแนนโครงการส าคัญฯ และส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 


