ข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครังที
้ ่ 1/2565
คุณสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
วันจันทร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครัง้ ที่ 2/2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ความก้าวหน้ าการดาเนิ นการตามมติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
• แนวทางการขับ เคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบ ตั ิบ นหลักการบริห ารงานคุ ณ ภาพ
(Plan-Do-Check-Act: PDCA)
▪ Plan: จัดทายุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็ นกรอบในการจัดทาแผน
ระดับที่ 3 และการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องและบูรณาการอย่างเป็ นรูปธรรม
▪ Do: หน่ วยงานของรัฐจัดทาแผนระดับที่ 3 และจัดทาโครงการ/การดาเนินงานทีต่ งั ้
อยูบ่ นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
▪ Check: สานักงานฯ ได้พฒ
ั นาระบบ eMENSCR เป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลหน่ วยงานภาครัฐทุ กระดับทางานร่วมกันอย่างบูรณาการใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/การดาเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 หรือไม่
▪ Act: ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนและการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกับ เป้ าหมายและ
ทิศ ทางการพัฒ นาประเทศ เพื่อ ให้ส ามารถบรรลุ ผ ลสัม ฤทธิต์ ามเป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็ นรูปธรรม
3.2 ความก้าวหน้ าการดาเนิ นงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยังยื
่ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง (ศจพ.)
• คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื
่ นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 1/2565 (คจพ.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ เห็นชอบเรื่อง
สาคัญ ดังนี้
▪ พิ จารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื
่ น
(เมนู แก้จน) เพื่อเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
แบบพุง่ เป้ า ทีเ่ หมาะสมตามมิตขิ องความขัดสนและขัน้ ของการพัฒนา
▪ พิ จารณาแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื
่ นในระดับ
พืน้ ที่ โดยมีขอ้ สังการนายกรั
่
ฐมนตรี
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1) ใช้ ข้ อ มู ล จากระบบ (Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP) เป็ น
เครื่องมือในการชีเ้ ป้ าการแก้ไขปั ญหาความยากจนแบบ พุ่งเป้ าโดยแก้ไขปั ญหาให้
เสร็จสิน้ ในระดับอาเภอ ภายใน 30 กันยายน 2565
2) มอบหมายเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบในแต่ละมิติ โดยสามารถใช้แผนงาน/โครงการ
ในเมนูแก้จน ดาเนินการแก้ไขปั ญหาได้ทนั ที
3) ให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง นาเมนู แก้จนไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือหาก
ปั ญหาแตกต่างจากเมนูแก้จน ให้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ พือ่ ดาเนินการแก้ไข
เป็ นรายครัวเรือน
▪ พิ จารณาข้อเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย
1) คจพ.ได้มกี ารนาหลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพืน้ ที่ และในส่วนของการจัดทาโครงการทีส่ ่งผลต่อ
การบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มกี ารยึดหลักในส่วนของ Do การจัดทา
โครงการ/การดาเนินงาน
2) แนวทางการแก้ไขปั ญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื
่ นโดย
ใช้ระบบ TPMAP
3.3 รายงานสรุปผลการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2564 และ รายงานสรุปผล
การดาเนิ นการตามแผนการปฏิ รปู ประเทศประจาปี 25641
• สรุปผลสัมฤทธิ์ ประจาปี 2564 ในการบรรลุเป้ าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ
ทัง้ 6 มิ ติ
1) ความอยู่ดีมีสขุ ของคนไทยและสังคมไทย
▪ ดัชนีความอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวขึน้ เล็กน้อย จากร้อยละ 74.84
เป็ นร้อยละ 74.98
▪ ความอยู่ดมี สี ุขของคนไทยมี ค่าคะแนนอยู่ท่ี 5.985 ลดลงจากปี ก่อนอยู่ในอันดับที่
54 จาก 149 ประเทศ
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิ จและการกระจายรายได้
▪ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อันดับดีขน้ึ เล็กน้อย อยู่ลาดับที่ 28
จาก 64 ประเทศ
▪ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 2563 ขยายตัวลดลง
ติ ดลบร้อยละ - 6.20
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2564 และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรปู ประเทศ ประจาปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th
1
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▪ ดัชนีความก้าวหน้าของคน มีค่าคะแนน 0.6501 ดีขน้ึ จากปี ก่อนหน้า โดยดัชนีดา้ น
การศึกษา ชีวติ ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม การมีสว่ นร่วมมีพฒ
ั นาทีด่ ขี น้ึ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
▪ ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม มีค่าคะแนน 70.96 อยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก ดีขน้ึ
จากปี ก่อน
▪ ค่าสัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการบริโภคมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
5) ความหลากหลายทางชี ว ภาพคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และความยัง่ ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
▪ ดัชนีช้วี ดั การดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อม มีค่าคะแนน 45.4 (คุณภาพสิง่ แวดล้อม
48.4 และคุณภาพระบบนิเวศ 43.5) ลดลงจากปี ก่อนหน้า แต่มอี นั ดับที่ดขี น้ึ อยู่ใน
อันดับที่ 78
6) ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการและการเข้าถึงการให้บริ การของภาครัฐ
▪ ดัชนีชว้ี ดั ธรรมาภิบาลโลก มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 44.81 ปรับลดลง 0.95 คะแนน
▪ ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพิม่ มากขึน้
▪ ประสิทธิภาพของภาครัฐปรับตัวดีขน้ึ อยูใ่ นอันดับที่ 20
• สรุปผลสัมฤทธิ์ ประจ าปี 2564 ในการบรรลุเ ป้ าหมายของการปฏิ รูปประเทศตาม
รัฐธรรมนูญฯ
1) เป้ าหมาย: ประเทศชาติมคี วามสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกบั การพัฒนาด้านจิตใจ
2) เป้ าหมาย: สังคมมีความสงบสุข เป็ นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้า
3) เป้ าหมาย: ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
• ประเด็นท้าทายและการดาเนิ นการระยะต่อไป สู่การบรรลุเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิ รปู ประเทศ
ประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้ าหมาย
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิ ด-19 ส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
2) เร่งรัดดาเนิ นโครงการที่ ส่งผลต่อการบรรลุเป้ าหมาย เนื่องจากบางโครงการยังมี
ความล่าช้า
3) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานเจ้าภาพ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4) กฎหมายและกระบวนงานที่มีความล้าสมัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
5) บุค ลากรยัง ขาดความพร้ อ ม ทัก ษะ และความเชี่ ย วชาญด้ า นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) การด าเนิ นการเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายแผนการปฏิ รูป ประเทศได้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม ในบางกิจกรรมปฏิรูปจาเป็ นต้องหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิรูป
และหน่วยงานของรัฐ (ตามมาตรา 26 และ 27 ของพ.ร.บ.แผนและขัน้ ตอนฯ)
การดาเนินการในระยะต่อไป
1) หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งทบทวน ปรับ ปรุ ง กระบวนการทางาน และแผนการ
ดาเนิ นงานในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความ
คุม้ ค่าในการดาเนินงาน และการใช้งบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัด
2) หน่ วยงานของรัฐจัดทาโครงการ/การดาเนิ นการ ที่ ส่งผลต่ อการบรรลุเป้ าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
3) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐ ให้เอื้อต่อการดาเนินการในการพัฒนา
ประเทศ
4) หน่วยงานของรัฐจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการก้าวสู่การเป็ นภาครัฐดิ จิทลั
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิ จารณา
4.1 แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ในคราวการประชุ ม หารือ ร่ ว มประธานกรรมการจัด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ เมื่อวันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ เห็นชอบหลักการ แนวทาง และ
การดาเนิ นการปรับแผนแม่บทฯ และมอบหมายสานักงานฯ ดาเนิ นการเสนอผลการพิ จารณาต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายสานักงานฯ ดาเนิ นการเสนอผลการพิ จารณาต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิ จารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาสัง่
การต่อไป
ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ ายเลขานุการ
1) การพิ จารณาทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่สถานการณ์ ของโลก หรือสถานการณ์ ของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป
• สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ได้ส่งผลต่อวิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์
ชาติ แต่อย่างใด เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติเป็ นกรอบการพัฒนาประเทศทีม่ ปี ระเด็นการพัฒนา
ทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ ดังนัน้ จะยังคง “เป้ าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ไว้เช่นเดิ ม แต่จะ
มี ก ารปรับ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ (Ways) ที่มีก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายระดับเป้ าหมายและประเด็นการพัฒนามาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ไปสู่การปฏิบตั โิ ดยตรง ผ่านห้วงการพัฒนา 4 ห้วงๆ ละ 5 ปี ซึ่งมี
ก าหนดค่า เป้ า หมายที่ต้อ งบรรลุ ใ นแต่ ล ะห้ว งการพัฒ นา ดัง นัน้ สานั กงานฯ โดยความ
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เห็นชอบของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ดาเนิ นการตาม ม. 10 วรรค 4
ในการแก้ไขเพิ่ มเติ มแผนแม่บทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็ นรูปธรรมตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2) ข้อสังเกตของแผนแม่บท 23 ประเด็น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า แผนแม่บทฯ มีขอ้ จากัด
ดังนี้
• เป้ าหมาย มีขอ้ จากัด คือ เป้ าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาจไม่ส่งผลต่อเป้ าหมายระดับ
ประเด็น ทัง้ นี้ ข้อ จ ากัด ดัง กล่ า วอาจจะมีส าเหตุ จ ากการก าหนดตัว ชี้ว ัด ที่ไ ม่ ส ะท้อ นต่ อ
เป้ าหมายของแผนแม่บทฯ อย่างแท้จริง ดังนัน้ ควรปรับตัวชี้วดั ค่าเป้ าหมาย และแนวทาง
การพัฒนา
• ตัวชีว้ ดั มีขอ้ จากัด 4 ประการ ได้แก่
กรณี
การดาเนิ นการ
1. การใช้ ต ั ว ชี้ ว ั ด เที ย บเคี ย ง (Proxy) แทน
ตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้
1.1 ไม่ มี ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รใดจัด เก็ บ ▪ พิ จ ารณาตัว ชี้ ว ดั เที ยบเคี ยงเป็ นตัว ชี้ ว ดั
ข้อมูล
เป้ าหมาย
▪ พิ จารณาตัวชี้วดั ใหม่ที่เหมาะสม
1.2 ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล
▪ หากเห็นว่าตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดมีความเหมาะสม
มอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดเก็บข้อมูล
▪ พิ จารณาเพิ่ มตั ว ชี้ ว ัด เที ย บเคี ย งเป็ น
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย เพื่อใช้ควบคู่กบั ตัวชี้วดั
เดิมทีก่ าหนด
2. ตัว ชี้ว ัด อาจไม่ ส ะท้ อ นเป้ าหมายของแผน ▪ พิ จ ารณาก าหนดตัว ชี้ ว ดั ใหม่ ที่ ส ามารถ
แม่บทฯ ทีก่ าหนด
สะท้อนเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน และเห็น
ผลอย่างเป็ นรูปธรรม
3. ตัว ชี้ว ัด ที่ก าหนดไม่ มีนิ ย ามหรือ ค าจ ากัด ▪ พิ จารณาก าหนดค านิ ยามให้ มี ค วาม
ความทีช่ ดั เจน
ชั ด เจนเ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดาเนินการ
4. ตัว ชี้ว ัด ที่ก าหนดไม่ มีนิ ย ามหรือ ค าจ ากัด ▪ พิ จารณาว่ า ตั ว ชี้ ว ัด ที่ ก าหนดสามารถ
ความทีช่ ดั เจน
สะท้อนเป้ าหมายใดมากที่สดุ
▪ พิ จารณากาหนดตั ว ชี้ ว ัด ใหม่ ส าหรั บ
เป้ าหมายทีเ่ คยใช้ตวั ชีว้ ดั ร่วม
1.3 ไม่ได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลทีต่ ่อเนื่อง
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• ค่าเป้ าหมาย มีขอ้ จากัด 3 ประการ ได้แก่
กรณี
การดาเนิ นการ
1. สถานการณ์ บ รรลุ เ ป้ าหมาย ณ ปี ปั จ จุ บ ัน ▪ พิ จารณาปรับค่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ให้
บรรลุค่าเป้ าหมายที่กาหนดในห้วงที่ 2 ของ
มีความท้าทายมากยิง่ ขึน้
การพัฒนา (ปี 2566 -2570) แล้ว
2. ไม่มกี ารกาหนดค่าเป้ าหมายในแต่ละห้วงการ ▪ พิ จารณากาหนดค่าเป้ าหมายในแต่ละ
พัฒนา
ห้วงการพัฒนา
3. ค่าเป้ าหมายของการพัฒนาทีก่ าหนดอาจไม่มี ▪ พิ จารณาปรับค่าเป้ าหมายให้มีความ
ความชัดเจน
ชัดเจน
3) หลักการแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
• แนวทางการพัฒนาในแผนย่อยที่ กาหนดไว้อาจไม่สอดคล้องหรือครอบคลุมห่ วงโซ่
คุณ ค่ า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand: FVCT) รวมทัง้ ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ขับเคลื่อนการดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้
▪ พิ จารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับห่วง
โซ่คณ
ุ ค่าฯ
4) การดาเนิ นการปรับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิ จารณา
1) เห็นชอบหลักการ แนวทาง และการดาเนิ นการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามทีส่ านักงานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ
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2) มอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิ จารณาตาม ข้อ 1) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สังการต่
่
อไป
ความเห็น ส.อ.ท.
– เห็นชอบตามทีฝ่ ่ ายเลขาฯ นาเสนอในทีป่ ระชุม
4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)2
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2565 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทีไ่ ด้ปรับปรุงตามผลการรับ
ฟั งความคิดเห็นจากประชาชน ตามทีส่ านักงานฯ นาเสนอ ดังนี้
• หมุ ด หมายการพัฒ นา ร่ า งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 13 ได้ก าหนด 13 หมุ ด หมายการพัฒ นา
จาแนกออกได้เป็ น 4 มิติ ดังนี้
1) มิ ติภาคการผลิ ตและบริ การเป้ าหมาย ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย
▪ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็ นประเทศชัน้ นาด้านสิ นค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่า
สูง
▪ หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็ นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้ นคุณภาพและความยังยื
่ น
ผลักดันการปรับเปลีย่ นรูปแบบการท่องเทีย่ วไทยไปสูก่ ารท่องเทีย่ วทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง
▪ หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็ นฐานการผลิ ตยานยนต์ไฟฟ้ าของอาเซี ยน ขับเคลื่อนการ
เปลีย่ นผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสูย่ านยนต์ไฟฟ้ าตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน
▪ หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
▪ หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็ นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิ สติ กส์ที่
สาคัญของภูมิภาค พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ
▪ หมุ ด หมายที่ 6 ไทยเป็ นศูน ย์ก ลางอุต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์อ ัจ ฉริ ย ะและ
อุตสาหกรรมดิ จิทลั ของอาเซียน
2) มิ ติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิ จและสังคม ประกอบด้วย 3 หมุดหมาย
▪ หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศกั ยภาพสูง
และสามารถแข่งขันได้
▪ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และเมืองอัจฉริ ยะที่ น่าอยู่ ปลอดภัย เติ บโตได้ อย่าง
ยังยื
่ น
▪ หมุ ด หมายที่ 9 ไทยมี ค วามยากจนข้ า มรุ่น ลดลง และคนไทยทุ ก คนมี ค วาม
คุ้มครองทางสัง คมที่ เพี ยงพอ เหมาะสม โดยการสนับ สนุ น ให้เ ด็ก จากครัว เรือ น
ยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสได้รบั การศึกษา และพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มศักยภาพ
3) มิ ติความยังยื
่ นของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย
2

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
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▪ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิ จหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตา่
▪ หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) มิ ติปัจจัยผลักดันการพลิ กโฉมประเทศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย
▪ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต
▪ หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
พัฒนาการให้บริการและการทางานแบบดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อเสนอเพื่อพิ จารณา
1) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
2) มอบหมายให้สานักงานฯ ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และนาเสนอร่างแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีตามขัน้ ตอนต่อไป
ความเห็น ส.อ.ท.
– เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ นาเสนอในที่ประชุม เนื่องจากฝ่ ายเลขาฯ โดย สศช. ได้มกี ารจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ทัง้ จาก
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพือ่ ประกอบการจัดทาและปรับ ร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

การดาเนินการ
▪ เสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิ ษณุ เครืองาม) โดยได้รบั มอบหมายให้
สานักฯ นาเสนอต่อครม. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามทีเ่ สนอ
▪ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ นาเสนอต่อ ครม. พิ จารณาแต่งตัง้ ตาม
กฎหมายฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
-------------------------------------------------------------
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