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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่1/2560
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ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2560
1. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ จัดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
เวลา 15.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
2. ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ นฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จั ดทาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่
1/2560 เมื่ อ ในวั น อั ง คารที่ 26 กั น ยายน 2560 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ แ จ้ ง เวี ย นขอมติ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
3. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2560

ระเบียบวาระที่ 3 :เรือ่ งเพื่อทราบ
3.1 รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวง
เพื่อประสานงานด้านยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 : รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวงเพื่อประสานงานด้านยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
1. ข้อเท็จจริง
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรี
ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะทางานพิเศษขึ้นภายในสานักงานปลัดกระทรวง ให้ทาหน้าที่ประสาน
กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก่อนที่จะดาเนินการเรื่อง
ต่าง ๆ ของส่วนราชการ เพื่อให้การดาเนินการมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดี ยวกันกับ
แนวทางการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น
2. การดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนิ น การตามข้ อสั่ งการดั งกล่ า ว และรวบรวมค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานพิ เศษประสานเชื่ อ มโยงกั บ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนา
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมจานวน 20 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
3. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
3.2 การดาเนินงาน
ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมาและในระยะต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 : ความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและการดาเนินงาน
ในระยะต่อไป
1. ผลการดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
1.1 กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ได้
บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และรัฐบาลได้ จัดทําพระราชบัญญัติ
การจั ดทายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อ เป็นกฎหมายที่ใช้ในการกําหนดกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยสรุปได้ ดังนี้
1.1.1 มาตรา 6 ยุ ทธศาสตร์ ช าติ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย (1) วิ สั ย ทั ศ น์พั ฒ นาประเทศ
(2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว กําหนดระยะเวลา และตัวชี้วัด (3) ยุทธศาสตร์
ด้านต่างๆ
1.1.2 มาตรา 11 คณะกรรมการจั ดให้ มีก ารทบทวนยุท ธศาสตร์ช าติ ทุก 5 ปี หรือในกรณี ที่
สถานการณ์โลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลง
1.1.3 มาตรา 16 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่ง หรือ หลายคณะเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติใน
ด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติกําหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
1.1.4 มาตรา 28 ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น ไปตามกํ า หนดเวลา เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเป็ น ไปตาม
กําหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามขั้นตอน
1.2 กรอบระยะเวลาดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ขึ้น
ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามกรอบ
เวลาที่กําหนดตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยมี
กรอบระยะเวลาดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้

3.2-2

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ภารกิจ
กรอบระยะเวลา
การจัดทําร่างแผนแล้วเสร็จ (120 วัน นับจากแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําฯ)
24 มกราคม 2561
สศช. ดําเนินการรับฟังความเห็นร่างยุทธศาตร์ชาติฯ แล้วเสร็จ
23 กุมภาพันธ์
(30 วัน)
2561
คกก. จัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ และ
9 เมษายน 2561
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ (45 วัน)
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อ ครม.
9 พฤษภาคม 2561
(30 วัน)
ครม. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ สนช. (30 วัน)
8 มิถุนายน 2561
สนช. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ (30 วัน)
8 กรกฎาคม 2561
นายกรัฐมนตรีนําร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว ขึ้น
18 กรกฎาคม
ทูลเกล้าฯ ถวาย (10 วัน)
2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.2-1)
1.3 การจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
คณะกรรมการจั ดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะได้จัดส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้สานักงานฯ แล้วภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยในช่วงระหว่างการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อรับฟังปัญหาและแนวคิดการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการยังคงยึดสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับ ณ วันที่
24 สิงหาคม 2560 (ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จัดทําขึ้น) โดยได้มีการดําเนินการปรับปรุงเป้าหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญในบางประเด็น ซึ่งในเบื้องต้น พบว่า การทบทวนปรับปรุงทั้งเป้าหมาย
และประเด็น การพัฒ นามีค วามชัด เจนมากขึ้น รวมทั้ งได้มี การนํา ความเห็ น ข้อเสนอแนะของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.2-2)
1.4 การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
1.4.1 สํานักงานฯ อยู่ระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 8 วรรคสองของ พ.ร.บ.
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งดําเนินการรับฟังความคิดเห็นในระดับภาค
จํานวน 4 ครั้ ง ในช่ว งเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ดาเนิน การประชุมครั้ งที่ 1 ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ และครั้ งที่ 2 ภาคเหนือ แล้วเสร็ จ โดยมี ผู้ เข้าร่ว มประชุม ฯ
ประมาณ 800 คน/ครั้ง และมีกําหนดการจัดประชุมในภูมิภาคอื่นๆ ดังนี้
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1.5 ความเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานฯ ได้ขอความ
ความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการให้ ค วามเห็ น ต่ อ (ร่ า ง) ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ที่
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะได้จัดส่งให้สํานักงานฯ โดยขอให้ส่งความเห็น
กลับมายังสานักงานฯ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อที่สํานักงานฯ จะได้ประมวลผล
คว าม เห็ น ดั ง ก ล่ า ว แล ะจั ด ส่ ง ใ ห้ ค ณ ะกร รมก ารจั ดทํ า ยุ ท ธ ศาส ตร์ ช าติ ทั้ ง 6 ด้ า น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็น
ในระดับภาคจํานวน 4 ครั้ง ก่อนการนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
2. ความเห็นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะ
กรรมการฯ ได้มีการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้มีการหารือ เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) และร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็น ดังนี้
2.1 ควรพิจารณาให้มีคณะทํางานกลางเพื่อบูรณาการรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรแสดงเป้าหมายร่วมของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน
และสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายต่อประชาชนส่วนรวม โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่
เข้ ม แข็ ง เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ แ สดงถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และคุณภาพ (Quality) ให้ความสําคัญกับการเพิ่มความคล่องตัว
(Agility) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเพื่อรองรับ
ความผันผวนที่จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงทิศทาง
เป้าหมายและภารกิจในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน
2.2 ควรให้ความสําคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทํางานและคนรุ่น
ใหม่ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลง
ประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
รวมทั้ง เป็นจุดเชื่อมสู่การสร้างความเข้าใจในวงกว้างและการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ
2.3 ควรพิจารณากําหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์
ชาติให้ชัดเจน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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3. การดาเนินงานในระยะต่อไป
3.1 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สํ า นั ก งานฯ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ จะดําเนินการสรุปผลการประชุมการรับ
ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ และจัดส่งให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความสอดคล้อง และเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายใน 45 วันนับแต่วันที่การรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ (วันที่ 9
เมษายน 2561) ก่อนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
3.2 การประชาสัมพั นธ์ เ ผยแพร่ (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สํ านักงานฯ เป็นผู้ รั บผิ ดชอบหลั กในการ
ประชาสั มพันธ์และเผยแพร่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ร่ วมกั บ (ร่ า ง) แผนการปฏิ รู ปประเทศด้ านต่ าง ๆ โดยมี แผนการดํ าเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
ประชาสัมพันธ์ฯ ดังนี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสํานักงานฯ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์
เมษินทรีย์) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อหารือแนวทางการ
ประชาสั มพั น ธ์ เ ผยแพร่ (ร่ า ง) แผนการปฏิ รูป ประเทศด้ านต่า ง ๆ ตามมติ ครม. เมื่ อวั น ที่
23 มกราคม 2561 รวมทั้ง ได้มีการเข้าพบทีมผู้บริหารบริษัท อสมท จํากัด เพื่อหารือกรอบความ
ร่วมมือการดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และ เลขาธิการคณะกรรมก ารพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายปรเมธี วิมลศิริ) ได้ร่วมกันแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนในรายการ
“สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า” เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ ณ ตึกภักดีบดินทร์
เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและประเด็นการประฏิรูปที่สําคัญ ของ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศในทั้ง 11
ด้านให้สาธารณชนทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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4. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 3.2-1
ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒)
บัญญัติให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกําหนด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยมติของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ และใช้ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ขอบเขต
สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยอื่น ๆ
ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ประธานกรรมการ
(๒) นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการ
(๓) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
กรรมการ
(๔) พลเอก นาวิน ดําริกาญจน์
กรรมการ
(๕) พลเอก ทวีป เนตรนิยม
กรรมการ
(๖) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร
กรรมการ
(๗) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
กรรมการ
(๘) นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
(๙) นายสุวิทย์ สิมะสกุล
กรรมการ
(๑๐) รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น
กรรมการ
(๑๑) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๒. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ขอบเขต
การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จ
การอํานวยความสะดวกในทางธุรกิจ
(๑) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
(๒) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
กรรมการ
(๓) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
กรรมการ
(๕) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
กรรมการ
(๖) นายธฤต จรุงวัฒน์
กรรมการ
(๗) นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการ
(๘) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
(๙) นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
(๑๐) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม
กรรมการ
กรรมการ
(๑๑) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
(๑๒) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขต
คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต
การกีฬา นันทนาการ ทรัพยากรมนุษย์
(๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
(๒) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
กรรมการ
(๓) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ
(๔) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา
กรรมการ
(๖) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
(๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
(๘) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
กรรมการ
(๙) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ
(๑๐) นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ
(๑๑) นายสุธี อัสววิมล
กรรมการ
(๑๒) ศาสตราจารย์อุดม คชินทร
กรรมการ
(๑๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
กรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๔. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ขอบเขต
ผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน
เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานกรรมการ
(๒) ศาตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมการ
(๓) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
(๔) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
กรรมการ
(๕) นายพลากร วงค์กองแก้ว
กรรมการ
(๖) นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ
กรรมการ
(๘) นางวีรวรรณ มอสบี้
กรรมการ
(๙) นายศิริชัย ไม้งาม
กรรมการ
(๑๐) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
(๑๑) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
กรรมการ
(๑๒) นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต
ทรั พ ยากรน้ํ า พลั ง งาน โลกร้ อ น การปลู ก ป่ า ขยะมู ล ฝอย การกั ด เซาะชายฝั่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง
(๑) ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการ
(๓) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ
กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
กรรมการ
(๖) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
(๗) นายสุวัช สิงหพันธุ์
กรรมการ
(๘) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
(๙) นางสาวลดาวัลย์ คําภา
กรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๖. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ขอบเขต
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ อัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์)
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๑) นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการ
(๒) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
กรรมการ
(๓) ศาสตราจารย์ทศพร ศิรสิ ัมพันธ์
กรรมการ
(๔) ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ
กรรมการ
(๕) นางวรารัตน์ อติแพทย์
กรรมการ
(๖) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
กรรมการ
(๘) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
(๙) นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ
(๑๐) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการ
(๑๑) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
กรรมการ
(๑๒) พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
กรรมการ
(๑๓) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อาจมีมติ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้
ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้นและที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป มีหน้าที่
และอํานาจดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้จัดให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ความต้องการและความจําเป็น
ในการพั ฒ นาประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปี โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารประกอบวาระที่ 3.2-2
เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา
ของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

เป้าหมาย

ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
1. ปี พ . ศ . 2 5 6 0 - 2 5 6 4 : “ ป รั บ
สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหา”
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
อาชีพและรายได้ที่พอเพียง
- บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การเมืองมีธรรมาภิบาลและ
มีเสถียรภาพ
- ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจังแบบบูรณาการ
- กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ และ
ประชาชน ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพอย่ า งเป็ น
ระบบ
- ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในอาเซียน รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุลกับประเทศที่มีบทบาท
สาคัญทางยุทธศาสตร์
- กลไกการบริหารจัดการฯ และกลไกขับเคลื่อนฯ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ
2. ปี พ.ศ. 2565 - 2569 :“ปั ญหาเก่ าหมดไป
ปัญหาใหม่ไม่เกิด”
- ประชาชนมี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ของ
ความเป็นไทย
- บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การเมืองมีธรรมาภิบาลและ
มีเสถียรภาพ
- ปัญหาที่มี ผลกระทบต่ อความมั่นคงทั้งเก่าและที่
เกิดขึ้นใหม่ ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาและบริหารประเทศ
- กองทัพ หน่วยงานด้ านความมั่นคง ภาครัฐ และ
ประชาชน มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการ
- ประเทศไทยมี บ ทบาทส าคั ญ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุลกับประเทศที่มี
บทบาทสาคัญทางยุทธศาสตร์
- กลไกการบริหารจัดการฯ และกลไกขับเคลื่อนฯ มี

เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
4. การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึ ง
องค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบบูรณาการ

ประเด็นพัฒนา

ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง
3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
4 การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึ ง
องค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ
5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบบูรณาการ

ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
2 การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความมั่นคง
3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4 การบูรณาการความร่ วมมือด้ านความมั่นคงกั บ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ
5 การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
แบบบูรณาการ

ความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการดาเนินการ
3. ปี พ.ศ. 2570 - 2574 : “ประเทศชาติ
พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน”
- ประชาชนมี ค วามพร้ อ มและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาประเทศอย่างแข็งขัน
- บ้านเมืองสงบเรี ยบร้อย การเมื องมีธรรมาภิบาล
และมี เสถี ยรภาพ รั ฐบาลบริ หารประเทศได้ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่กาหนด
- ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้รับการแก้ไข
อย่ า งทั น ท่ ว งที ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห าร
ประเทศ
- กองทัพ หน่วยงานด้ านความมั่นคง ภาครัฐ และ
ประชาชน มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเทศไทยมี บทบาทเป็นที่ ชื่นชมและได้ รับการ
ยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศในด้านการ
ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
- การบริหารจัดการฯ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติเป็นไปตามที่กาหนด
4. ปี พ.ศ. 2575 - 2579 : “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข”
- ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุข
- บ้านเมื องมี ความมั่ นคงในทุ กมิ ติ การเมื องมี ธรร
มาภิบาลและมีเสถียรภาพ รัฐบาลบริหารประเทศ
ได้ เจริ ญก้ าวหน้ าตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่
กาหนด
- ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงที ไม่ส่งผลต่อการบริหารประเทศ
- กองทัพ หน่วยงานด้ านความมั่นคง ภาครัฐ และ
ประชาชน มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมได้รับการยอมรับ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค
และมี อ านาจต่ อ รองเพื่ อ รั ก ษาและเพิ่ ม พู น
ผลประโยชน์ของชาติ อันส่งผลให้ไทยและภูมิภาคมี

เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ความสงบก้าวหน้า ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีรอบ
ด้านจนเอื้อต่อความเจริญและความมั่นคงของชาติ
ในทุกรูปแบบ
- การบริหารจัดการฯ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติเป็นไปตามที่กาหนด มีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61

ประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อ
หัวมากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี

อัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 5 ต่อปี

ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
ต่อปี

ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD

เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นพัฒนา
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60

ประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ 1 การพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้ก้าวไปสู่ 1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
มีร ายได้ ต่ อหั ว มากกว่า 15,000 ดอลลาร์
มหาอานาจทางการเกษตร
2 ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี
2 การ สร้ างปร ะเ ทศ ไทยยุ คใหม่ ด้ ว ย
(Entrepreneurial
Society)เพื่ อ สร้ า ง

อัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ย
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคตที่
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ร้อยละ 5 – 6 ตลอด 15 ปี หลังแผนฯ 12
ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศที่ 3 การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น และการพั ฒ นา

ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
พัฒนาแล้วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ร้อยละ 3 ต่อปี
3 การสร้างให้ประเทศไทยเป็นแม่เหล็กการ
แข่งขัน
ท่องเที่ยวระดับโลก
4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ไทยและเชื่อมโยงโลก
5 การสร้ างพลวัต ทางกฎหมาย ตลอดจน
การสร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
ประเด็นพัฒนา
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
ทรัพยากรมนุษย์มี
ภายใน 5 ปี แรกและทาต่อเนื่อง
1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ใจ มีจิตสาธารณะ

เกิดและเลีย้ งดูมีคณ
ุ ภาพ
2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(Transformation of Culture) เพื่อสร้างคน

สติปัญญา มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

มีวินัย ตื่นรู/้ เรียนรูไ้ ด้ด้วยตัวเอง
3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
ไทยที่มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ

กาย มีพัฒนาการที่ดรี อบด้านตั้งแต่อยู่ใน
จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมสุขภาพ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
วินัย เคารพกฎหมาย
ครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
กายใจดี คนมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรมจริยธรรม มี
หลากหลาย
2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

สภาพแวดล้อม มีระบบนิเวศทีส่ นับสนุนให้
ระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย
5 เสริมสร้ างให้คนไทยมี สุขภาวะที่ดี ทั้ง 3 การปฏิรปู การเรียนรู้แบบพลิกโฉม
เกิดารกัพฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทักษะหลากหลาย คิดวิเคราะห์
กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
(Transformation of Learning)
แยกแยะ ทักษะการคิดเชิงบริหารและทาง 6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา 4 การพัฒนาและรักษากลุม่ ผู้มคี วามสามารถ
สังคมดี (STEAM สมบูรณ์แบบ) พูดได้อย่าง
และเสริมสร้างศักยภาพ
พิเศษ (Talents)
น้อย 2 ภาษา จัดการดิจิทลั เป็น
7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้าง 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
10 ปี
คุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
6 การสร้างความอยู่ดมี ีสุขของครอบครัวไทย

คนมีพื้นฐานหลัก ของทักษะใน

เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ศตวรรษที่ 21 & Digital Literacy &ทักษะ
การเขียนโปรแกรม

มี IQ-EQ-MQ ที่ได้ มาตรฐาน

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
20 ปี

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความพร้อมทางกาย ใจ และสติปญ
ั ญา

มีทักษะในศตวรรษ ที่ 2 1ที่
สมบูรณ์

มีสมรรถนะของการเป็นแรงงาน
ทักษะสูง (Sophisticated worker)
นวัตกรรม ( Innovator) นักคิด (Thinker)
และ ผู้ประกอบการ (Entreprenuer)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

















เป้าหมาย
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 5 ปี
10 ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุดไม่

เพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการที่มี
เกิน 15 เท่า
คุณภาพของรัฐ
ในระดับจังหวัด ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human

ยกระดับรายได้ผ่านการส่งเสริม
Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า 0.60
ทักษะการเข้าถึงข่าวสาร/เงินทุน
พัฒนาจังหวัดศู นย์กลางความเจริญ ทางเศรษฐกิ จ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบให้
และสังคมไม่น้อยกว่า 15 จังหวัด
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
สัดส่วนแรงงานที่ ได้รับสวัสดิการต่อกาลังแรงงาน

ทบทวนระบบและอัตราภาษีใน
ทั้งหมด (รวมแรงงานในระบบและนอกระบบ) ไม่
ปัจจุบัน
น้อยกว่าร้อยละ 80
10 ปี
ยกระดับการประกอบการในภาคการเกษตร โดยทา

โอกาสการเข้าถึงบริการที่มี
ให้ทุกตาบลมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
คุณภาพของรัฐครอบคลุมทั่วถึง
ย่อมด้านการเกษตรอย่างน้อยตาบลละ 5 กลุ่ม

ส่งเสริมบทบาทชุมชนในการให้
สัดส่วนสตรีในทางการเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ความคุ้มครองทางสังคมที่
และสัดส่วนสตรีในตาแหน่งบริหารในหน่วยงานและ
เหมาะสมแต่ละชุมชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ไม่น้ อยกว่าร้อยละ
ระบบขนส่งที่เหมาะสมกับคนทุก
90
กลุ่ม
ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ากว่า ร้อย

ประกาศใช้มาตรภาษีที่ช่วย
ละ 70
กระจายรายได้อย่างมี

1
2
3
4

ประเด็นพัฒนา
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
การลดความเหลื่ อ มล้ า สร้ า งความเป็ น 1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ธรรมในทุกมิติ (Closing the Gap)
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุก
การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทาง
กลุ่มในสังคม
เศรษฐกิจและสังคม (Multiple Growth 2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่าง
Poles)
ทั่วถึง
การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทางสั ง คม (Social 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
Energy and Synergy Mobilization)
4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง (Community and
Local Authority Empowerment)

เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก
20 ปี

พัฒนาระบบหลักประกันทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ระบบให้มีความเป็นธรรมกับทุก
คนและสังคม

มีนโยบายภาษีเพื่อปฏิรูปการถือ
ครองทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นพัฒนา
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 1 สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คม 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย
ดีที่สุดในอาเซียน ในปี พ.ศ. 2579
ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ
เศรษฐกิจสีเขียว
ทรัพยากรธรรมชาติ
เรือนกระจก ให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2 สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คม 2 วางระบบบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มี
2573
เศรษฐกิจภาคทะเล
ประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้าทั้งด้านอุปสงค์และ

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40
3 สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คม
อุปทาน
ของพื้นที่ประเทศไทย (128 ล้านไร่)
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 4 พัฒนาพื้ นที่เมือ ง ชนบท เกษตรกรรม
ทุกภาคเศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น
5 พั ฒ นาความมั่ น คงน้ า พลั ง งานและ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการ
คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
ประเด็นพัฒนา
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60
ฉบับ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ฉบับ ณ วันที่ 24 ส.ค. 60

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
1 ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง 1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
สาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อย
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอานวย

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ไม่เกิน ร้อยละ 30
กว่าร้อยละ 80
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
ความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสารวจของ

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ไม่เกิน
2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมี 3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
International Institute for Management
ร้อยละ 30
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เป้ า หมายและ
หน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย

Development (IMD) อยู่ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 10 ของ
โลก

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
(Corruption Perception index : CPI) อยู่ในลาดับ 1
ใน 20

ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ
World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับสูง

เปรียบเทียบเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการ
เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ทุ ก 4 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนและ
สารวจของ International Institute for
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมี
Management Development (IMD) อยู่ 3 ภาครั ฐ มี ข นาดเล็ ก ลง เหมาะสมกั บ
ความเป็นมืออาชีพ
ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก
ภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชน 5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 6 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ และ
(Corruption Perception index : CPI) ไม่
ประเทศ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัยเป็นธรรม และ
น้อยกว่า 80 คะแนน
4 ภ า ค รั ฐ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ทั น ก า ร
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
เปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
ประเทศ
5 บุคลากรภาครั ฐเป็น คนดี และเก่ง ยึ ด
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม มี จิ ต ส า นึ ก มี
ความสามารถสู ง มุ่ ง มั่ น และเป็ น มื อ
อาชีพในการพัฒนาประเทศ
6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว ม
ต่อต้านการทุจริต
7 ภาครั ฐ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
8 กระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
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ระเบียบวาระที่ 4 :
ระเบียบวาระที่ 4.1 :

เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

1. ความเป็นมา
1.1 การจัดทาการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 บัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้ จึงได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อดาเนินการในส่วนของการปฏิรูปประเทศที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.1.1 คณะกรรมการอิสระ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ตามมาตรา 258 จ. และมาตรา 261 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อดาเนินการในส่วนของการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาและด้าน
ตารวจ
1.1.2 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุ ข ด้านสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1.2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ในการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ (รวมด้านการศึกษา
และด้านตารวจ) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุม
ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทั้ง 11 ด้านเสนอ และให้นาเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป
2. ข้อเท็จจริง
2.1 การดาเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
สามารถสรุปภารกิจและกรอบระยะเวลาดาเนินการตามกฎหมายได้ ดังนี้
ลาดับ
ภารกิจ
1 การจัดทาร่างแผนแล้วเสร็จ (90 วันหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
2
3
4
5

กรอบระยะเวลา
24 ธันวาคม 2560

เสนอที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปฯ แล้วเสร็จ
22 มกราคม 2561
(30 วันหลังจากการจัดทาร่างแผนปฏิรูปแล้วเสร็จ)
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปฯ แล้ว
15 กุมภาพันธ์ 2561
เสร็จ (30 วันหลังจากการประชุมร่วมฯ ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ)
(ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
ครม. พิจารณาร่างแผนปฏิรูปแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561
(30 วันหลังจากคกก.ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปฯ)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ ภายหลังจากร่างแผนปฏิรูป
17 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว
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2.2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สานักงานฯ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 52
หน่วยงาน โดยได้สอบถามความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่อข้อเสนอกิจกรรมของ (ร่าง)
แผนการปฏิ รู ป ประเทศทั้ ง 11 ด้ า น ในประเด็ น (1) ภารกิ จ ที่ ด าเนิ น การได้ ทั น ที (2) ภารกิ จ
ดาเนินการได้แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจ และ (3) ขัดกับบทบาทภารกิจ โดยมีหน่วยงานที่ได้ตอบ
ความเห็นกลับมายังสานักงานฯ ประมาณ 39 หน่วยงาน (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) สรุปได้
ดังนี้
2.2.1 หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่เสนอใน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านเป็น
กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการดาเนินงานในภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน รวมทั้งมีกฎระเบียบรองรับการดาเนินการตามข้อเสนอ
2.2.2 มีหน่วยงานบางส่วนให้ความเห็นว่าหน่วยงานสามารถดาเนินการกิ จกรรมตามประเด็นปฏิรูป
ที่เสนอได้ แต่ต้องมีการปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องต่อไป ซึ่งอาจ
สามารถดาเนินการโดยการปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือการร่างระเบียบต่างๆ ให้มีการจัดทา
ข้อเสนอในการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ
2.2.3 มีหน่วยงานบางส่วนให้ความเห็นว่าการมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามประเด็น
ปฏิรูป ที่เสนอไม่สอดรับ กับบทบาทภารกิจตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน หรือเป็น
กิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1-1)
3. สาระสาคัญร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
3.1 ภาพรวมจุดเน้นของการดาเนินการภายใต้แผนปฏิรูป 11 ด้าน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่
ละด้านได้นาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา จัดทาขึ้น รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้ า ง ความสามั คคีป รองดอง มาประกอบการจัด ทาแผนการปฏิรู ปประเทศ โดยการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ
สรุปได้ดังนี้
3.1.1 ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
3.1.2 ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม
3.1.3 ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค
ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3.1.4 การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
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3.2 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้านและร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ ช าติ จานวน 6 คณะที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติได้จัดส่ งร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวยังคงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักจานวน 6 ยุทธศาสตร์
เช่นเดียวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจัดทาขึ้น โดย
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ปรับปรุงรายละเอียดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินการใน
แต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน กับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบว่า แผนการปฏิรูปที่จัดทาขึ้นยังคงมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นในขณะนี้
3.3 เป้าหมาย และการดาเนินงานของแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
3.3.1 ด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่ว ม รู้จักยอมรับความเห็นที่
แตกต่างกัน พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็น
สถาบั น ทางการเมื องของประชาชน กาหนดกลไกความรับ ผิ ดชอบของพรรคการเมือ ง
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งปฏิ บั ติห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มี
โครงสร้างองค์กรกะทัดรัดแต่แข็งแรง ทางานเพื่อประชาชนโดยยึด การดาเนินงานเชิงพื้นที่
เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มี
มาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม
และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรม
3.3.3 ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลั กนิติธรรมเป็น
เครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่าง
เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โ ดยง่าย และ
ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม
3.3.4 ด้า นยุติธ รรม ให้ การดาเนินงานในทุกขั้นตอนมีการกาหนดระยะเวลาที่ ชัดเจน มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มี
การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอานวย
ความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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3.3.5 ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการ
เติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง
ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
3.3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
รั กษา ฟื้น ฟู ให้ ส มบู ร ณ์ และยั่ งยืน เป็นรากฐานในการพั ฒ นาประเทศ สร้างความสมดุ ล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทรั พ ยากรดิ น ทรั พ ยากรแร่ ) ทรั พ ยากรน้ า ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.3.7 ด้านสาธารณสุข ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูล สารสนเทศที่ใช้บริหาร
จัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้แต่ละ
พื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม และผู้ที่
ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่จาเป็นอย่างมีคุณภาพ
3.3.8 ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทา
หน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล
เพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของ
ประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
3.3.9 ด้านสังคม ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุก
หน่ ว ยงานและเปิ ดโอกาส ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
3.3.10 ด้านพลังงาน ในระยะสั้น (ปี 2561 -2562) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาพลังงาน
โดยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจัดทาแผน
และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซที่สามารถเพิ่มการแข่งขันและยังคงความมั่นคงใน
ระบบพลังงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ และในระยะปานกลาง (ปี 2563 -2565) ให้การ
บริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหา
พลังงานที่ปรับปรุงใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
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3.3.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประเทศไทยมีระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับ
แรกของโลกในปี 2579 มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ยกระดั บการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุก และให้มีกลไกที่เหมาะสมใน
การประสานงานป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประพฤติ มิช อบ ในระดั บนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1-2)
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละระดับ สรุปได้ ดังนี้
4.1 ระดับประชาชน
4.1.1 คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยและมีความ
สามั ค คี ป รองดอง และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยภาครัฐสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ประชาชน
ทุกคนจะได้รับโอกาสที่เป็นธรรมตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และได้รับผล
จากการปฏิรูปประเทศอย่างทั่วถึง โดยจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
4.1.2 คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอที่จะดูแลตนเองจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกั นได้
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางระบบการดูแลสุขภาพได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกั นในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
4.1.3 ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็น โดยการปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบฐาน
ภาษี การปรับระบบบานาญให้เป็นระบบที่ก้าวหน้าและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
ทั่วถึง และการขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปยังกลุ่มแรงงานนอกระบบ
และเกษตรกรเพิ่มขึ้น
4.1.4 คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยมีสื่อที่ทาหน้าที่เป็น
โรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างมีจรรยาบรรณ การปลูกฝังทัศนคติที่ดี
และการปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติตามเสรีภาพของประชาชนในแนวทางของประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.1.5 ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยจะมีกลไก
การให้บริการและความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ
ฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย ที่ประชาชนจะ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ประกอบกับประชาชนจะมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอ
ร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสาคัญของประเทศ
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4.1.6 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไร้ฝีมือที่ยากจนในระดับฐานราก
เช่น การเพิ่มผลผลิตให้พื้นที่การเกษตร โดยการพัฒนาระบบการจัดการน้า การส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับใช้ความรู้สมัยใหม่จากข้อมูล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้การช่วยเหลือ
ในเชิงระบบเพื่อรองรับความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรเก่งขึ้น และ
เพิ่มโอกาสการได้รับการจ้างงานของแรงงานไร้ฝีมือ ทั้งในด้านของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการจัดการทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาฝีมือและทักษะที่ตรงตามความต้องการของ
ภาคเอกชน
4.1.7 ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม โดยได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น
โดยมีการบริหารจัดการด้านพลังงานทีม่ ีธรรมาภิบาลทีไ่ ด้รับการยอมรับจากประชาชน
4.2 ระดับชุมชนและท้องถิ่น
4.2.1 ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทางานร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ ได้ มีกลไกสถาบันการเงินชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ การพัฒนา
ธุรกิจชุมชน โดยการสนับสนุนทั้งด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย การสร้างกลไกพัฒนา
ร่วมกับภาคเอกชน การจัดตั้ง แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจชุมชน เพิ่มการเข้าถึงตลาดและทรัพยากร และการจั ดตั้งกองทุนการลงทุน
เพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับระหว่างวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนให้
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
4.2.2 ชุมชนและท้องถิ่นจะมีอานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
การแก้ปัญหาในชุมชนตรงกับ สภาพปัญหาและมีเจ้าภาพดาเนินการที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วย
บรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้าอันอาจเกิดจากการพัฒนาทีก่ ระจุกตัวที่ส่วนกลาง
4.3 ระดับภาคธุรกิจ
4.3.1 ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน์
โดยการยกเลิก/ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ การลงทุนและการดาเนิน
ธุรกิจ และการใช้กลไกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การปรับกติกาให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างคล่องตัว
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่ออนาคต มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ Big data การสร้าง
ระบบนิ เวศด้านการวิจั ย และนวัตกรรม และการพัฒ นามาตรฐานการผลิ ต รวมทั้ง การ
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมมาตรการและทรัพยากรที่ เอื้อให้เกิดการเพิ่ม ความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ Start Up และผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) การปฏิรูปหน่วยงานนโยบายเศรษฐกิจ หน่วยงานด้านสถิติและข้อมูล
แห่งชาติ (National data unit) เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวเท่า
ทันต่อการเปลี่ย นแปลงของโลกและตอบโจทย์ ความต้องการของการดาเนินการธุรกิจ ที่
ซับซ้อนขึ้น
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4.3.2 ภาคธุร กิจ มีตลาดและฐานการลงทุน ที่ขยายตัว เพิ่ มขึ้น จากการส่งเสริมการรวมกลุ่ มใน
ภูมิภาคซึ่งจะก่อให้เกิด การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าที่
สาคัญ อาทิ CLMV บังกลาเทศ โดยเน้นการเชื่อมโยงกันผ่านโครงข่ายคมนาคมที่จะเอื้อให้
บริษัทข้ามชาติเลือกใช้ไทยเป็นฐานในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค
4.3.3 อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ ป ระเทศไทยมี ค วามช านาญ 3 อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร จะมีผลิต
ภาพ เพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจะได้รับการ
พัฒนาต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีฐานอยู่แล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า อุ ตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการดูแลสุ ขภาพ
อุตสาหกรรมการศึกษา และอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งอุตสาหกรรมหลักที่เชื่อมโยงกับภาค
พลังงาน ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4
4.4 ระดับภาครัฐ
4.4.1 หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี โ ครงสร้ า งที่ ทั น สมั ย กะทั ด รั ด และสามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้งมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถดึงดูดและ รักษาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
สู ง ซี่งจะท าให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี กาลั งคนที่มีส มรรถนะสู ง ปฏิ บัติงานอย่ างมีคุณภาพ
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมนา
การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบจากภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการ
ทุจริต
4.4.2 ภาครั ฐ มี ร ะบบฐานข้อมู ล และระบบสารสนเทศด้านสั งคมที่บูร ณาการทุกหน่ว ยงาน ที่
ประชาชนมีโอกาสสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งมีระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้าของประเทศที่เป็นบูรณาการ โดยการจัดตั้งสานักงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้า ส่งผลให้ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักในการกาหนดนโยบาย
และแผนยุ ทธศาสตร์ ด้ านความยากจนและความเหลื่ อมล้ าที่ชัดเจน ซึ่งช่ว ยให้ เกิดการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
4.5 ระดับประเทศ
4.5.1 ประเทศไทยมีการธารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีความมั่นคง เป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก มีกฎหมายที่ดี ที่เข้าใจง่าย
และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.2 ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้าน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ
4.5.3 ประเทศมีระบบสุขภาพไทยมีเอกภาพ มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน มี
การกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ โดยมีระบบบริการ
ปฐมภูมิที่มีความครอบคลุม ตอบสนองความจาเป็น รวมถึง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่ อ สุ ข ภาพที่ เ หมาะสม และระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพที่ มี ค วามยั่ ง ยื น เพี ย งพอมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ และมีความเป็นธรรม
4.5.4 เมืองหลั ก ในภาคต่างๆ ได้รับ การพัฒ นาควบคู่ไปกับกรุงเทพมหานคร และมีระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่เน้นเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
4.5.5 ประเทศมีผลิตภาพ และศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น มีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ
และได้ รั บ การคุ้ ม ครองทางสั ง คมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม มี จิ ต
สาธารณะ ทักษะ ความรู้ และสุขภาวะที่ดีพร้อมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ
5. ความเห็นฝ่ายเลขานุการ
5.1 ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11
ด้านมีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ ในทั้ง 6 องค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม ร่างแผนการปฏิรูปประเทศบางด้าน
ยังขาดรายละเอียดในส่วนของวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการที่ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของ
ระดับกิจกรรมย่อย/กลยุทธ์ ทั้งนี้ มีกฎหมายที่จาเป็น ต้องมีเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงจานวนรวม
ทั้งหมดประมาณ 196 ฉบับ
5.2 ลักษณะของกิจกรรมที่ระบุในร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศของทั้ง 11
ด้านมีลักษณะของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้ประสบผลอันพึงประสงค์ จาแนกได้ 3 ประเภท
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมที่เป็นประเด็นการปฏิรูปที่ต้องเร่งดาเนินการ (2) กิจกรรมที่เป็นประเด็น
การปฏิรูปที่อยู่ระหว่างดาเนินการและควรมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการ และ (3)
กิจกรรมที่เป็นภารกิจปกติซึ่งจะสนับสนุนการปฏิรูปและควรมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการตาม
กระบวนการปกติ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทส่งผลต่อการดาเนินการร่างแผนการปฏิรูปประเทศแต่
ละด้านให้สามารถประสบผลอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ได้
5.3 ความสอดคล้อง/สัมพันธ์ระหว่างร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ร่างแผนการปฏิรูปบาง
ด้านมีข้อเสนอการดาเนินกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงในทิศทางเดียวกัน เช่น (1) ด้านเศรษฐกิจ
และด้านพลังงาน ที่เสนอให้มีการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (2) ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการเมือง ที่เสนอให้ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อ (3) ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านกฎหมาย ที่เสนอให้มีการดาเนินงานเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมและรายได้ของประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศ
5.4 รายละเอียดของกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปที่มีความสัมพันธ์กัน กิจกรรมที่ต้องดาเนินการมีลักษณะ
เสริมการทางานให้สามารถดาเนินการในประเด็นปฏิรูปดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกาหนดให้มีการกาหนดสิทธิประโยชน์
เพื่อดึงดูดนักลงทุน และการส่งเสริม ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ ให้ปรับตัวไปสู่การผลิต
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และมาตรการด้ า นการคลั ง ในการกระตุ้ น ความต้ อ งการยานยนต์ ไ ฟฟ้ า โดย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว และ
กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมโครงสร้า งพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต
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6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่เสนอ และเห็นว่าในภาพรวมมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางและเป้าหมายของร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ
พิจ ารณาความเห็น ของหน่ วยงานตามข้อ 2.2 และปรับปรุงรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม และ
ส่ ง กลั บ ส านั กงานฯ ภายในวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เพื่ อ น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จารณาภายใน
ระยะเวลาตามกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
7. มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1-1
สรุปความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 ด้าน

สรุปความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 ด้าน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1. ด้านการเมือง
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กกต./ กษ./ คม./ สผ./ มท./ วท. / สว./ ศธ.
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ทันที หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถ
ดาเนินภารกิจตามข้อเสนอแผนปฏิรูปฯ ได้ทันที เนื่องจากมีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น เป็นบทบาทภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง หรือมีนโยบายอยู่
แล้วสามารถนามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้มากขึ้น เช่น การจัดบรมความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยการจัดสัมมนา จัดให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกับการออกเสียงประชามติจัดให้มีเวที
สาธารณะเพื่อให้ประชาชนออกความคิดเห็น เป็นต้น
 ประเด็ น ปฏิ รู ป /กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ เป็นกรณีส่วนน้อย โดยจะมีประเด็นที่มีกลไกทางการเมืองที่ไม่สอดคล้อง
และสนั บ สนุ น กัน อาจจะต้องปรับ เปลี่ ยนซึ่งต้องใช้เวลา เช่น การปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้า ง
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีข้อเสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยขึ้น ใน สนง.
กกต. โดยมี ปธ.กกต. เป็ นประธาน ลธ.กกต. เป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี
รูป แบบคล้ ายคลึง กับ กองทุน พัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งกิจกกรรมนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการ
พิจารณา การปฏิรูปที่ 4 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ การมีส่วน
ร่ ว มของภาคประชาชนในทางการเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น
มีข้อคิดเห็ น คือ การดาเนิน การต้องรอกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการ ให้
ชัดเจน ซึ่งต้องใช้เวลาเช่นกัน
นอกจากนี้ ข้อเสนอที่ใ ห้ค ณะกรรมการ สศช. ทาการประเมิน ผลความสาเร็ จการดาเนิน
โครงการตามนโยบายรัฐบาลและเสนอรัฐสภาทราบ อาจมีข้อจากัด เนื่องจาก สศช. เป็น
หน่วยงานภาครัฐในฝ่ายบริหาร ดังนั้น การให้สานักงบประมาณของรัฐสภาทาหน้าที่ดังกล่าว
(องค์กรที่อยู่ภายใต้ฝ่ายนิติบัญญัติ) จะมีความเหมาะสมกว่า
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ. /ยธ. /สคก. /คค. /ปปช. /พณ. /วท. /สว. /ศย. /ศธ. /สขช. /สตง. /
สศ. /สลค.
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานสามารถดาเนินการตามประเด็นแผนการปฏิรูปได้ทันที
หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดาเนินภารกิจตามข้อเสนอแผนปฏิรูปฯ ได้ทันที เนื่องจากหน่วยงาน
มีกฎหมาย หรือ แผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของแผนปฏิรูป รวมทั้งมีการดาเนิน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมของแผนปฏิรูปอยู่แล้ว เช่น การฝึกอบรมบุคลากร หรือ การวาง
โครงสร้างการทางานของหน่วยงาน เป็นต้น
1

 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่ทางหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการตามประเด็นแผนการปฏิรูปได้
ทันที เป็นกรณีส่วนน้อย ซึ่ง ส่วนมากมีสาเหตุจากการขาดการรองรับจากกฎหมาย จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องออกกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. มาเพื่อรองรับ หรืออาจจาต้องมีการแก้ไข้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในหารดาเนินการ และ ในหลายกรณี หากหน่วยงานจาต้องปรับ
บทบาทภารกิจก่อนนั้น ทางหน่วยงานที่ยังไม่มีฝ่ายทางานที่ทาหน้าที่ตามแผนประเด็นแผนการ
ปฏิรูปได้โดยตรง จาเป็นต้องตั้งฝ่ายทางานใหม่ขึ้นภายใต้การรองรับของกฎหมาย เพื่อดาเนินการ
ตามประเด็นแผนการปฏิรูปโดยตรง
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการตามแผนงานได้ เป็นกรณีส่วนน้อย
เนื่องจากทางหน่วยงานไม่มีบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือ โครงสร้างในการดาเนินการ
ตามประเด็นแผนการปฏิรูป หรือ ในกรณีที่แผนการปฏิรูปที่นาเสนอนั้น ได้ถูกดาเนินการไป
แล้วโดยหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การเบิกงบประมาณ เป็นต้น ทางหน่วยงานที่ไม่มีบทบาทโดยตรงจะไม่ดาเนินงานตาม
ประเด็นแผนการปฏิรูปนั้น ในประเด็นปฏิรูปที่ 3 กิจกรรมที่ 3 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่ได้มีภารกิจในการทดลองดาเนินการจัดทาโครงสร้างและระบบการบริหารราชการแบบภาค/
เขต เป็นต้น
ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้มีการใช้ช่องทางบริการ การเก็บข้อมูล หรือ แจ้งร้องเรียน หลากหลาย
ช่องทางตามแต่ละโครงการ การรวมช่องทางติดต่อ-บริการ ตามการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่าน
ช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วมนั้น จึงไม่สามารถดาเนินการต่อได้ หากยังไม่มีการปรับ
บทบาทภารกิจให้เหมาะสมทั้งนี้ หลายหน่วยงานมีข้อคิดเห็นว่า ควรจะมีการตั้งหน่วยงานกลางที่
มีหน้าที่ดูแลการติดต่อ ประสานงาน หรือ เก็บข้อมูล หรือ การนาระบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อเชื่อมโยง
การติดต่อ และ การเข้าถึงข้อมูล ของแต่ละหน่ว ยงาน เพื่อลดความซับซ้อนของระบบ และ
ยกระดับความเร็วในการดาเนินการขึ้น
3. ด้านกฎหมาย
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ. /ยธ. /อก. /สคก. /ปปช. /พณ. /มท. /วท./วส. /ศย. /ศร. /ศก. /
สสป. /สผ. /สว.
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานสามารถดาเนินการตามประเด็นแผนการปฏิรูปได้ทันที
หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ทันที เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบทบาทภารกิจ หรือ
กฏหมายที่สอดคล้องกับกิจกรรมของการปฏิรูปอยู่แล้ว ส่งผลให้สามารถดาเนินการได้ทันที และ
มีบางหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งสามารถเพิ่มเติ่มหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการปฏิรูปได้ในทันที
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่ทางหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการตามประเด็นแผนการปฏิรูปได้
ทัน ที เป็ น กรณีส่ ว นน้ อย โดยส่ ว นมากจะเป็นการปรับปรุงในส่ ว นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่ น
พ.ร.บ. กฎกระทรวง เป็นต้น เพื่อให้กฎหมายเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับกิจกรรมในประเด็น
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ปฏิรูปและมีผลบังคับใช้ได้จริง และมีส่วนของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น
การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมและเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจตามประเด็นปฏิรูป
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการตามแผนงานได้ เป็นกรณีส่วนน้อย
เช่น กระทรวงศึกษาธิการที่เห็นว่าข้อเสนอประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 8 ปฏิรูปการเรียน
การสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี
ขัดกั บ บทบาทภารกิจ ของหน่ ว ยงาน และหากออกเป็ นกฎหมายจะทาให้ ขาดความยืด หยุ่ น
ไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนในสังคมปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ทางหน่วยงานเห็นว่าการ
จัดทาเป็นประกาศของกระทรวง จะมีความยืดหยุ่นกว่า
 ความเห็นอื่น ๆ
 บางหน่วยงานมีการขอให้ทบทวนในส่วนของผู้รับผิดชอบหลัก เช่น สคก. ขอเสนอเป็น
ผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวของประเด็นปฏิรูปที่ 2 การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เนื่องจาก
หน่วยงานมีภารกิจที่สอดคล้องกับเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่ควรตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา
รับผิดชอบ เพราะอาจเกิดการทางานที่ทับซ้อนกันได้ และขอเสนอการไม่เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักในประเด็นประเด็นปฏิรูปที่ 7 การมีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายหรือกฎ
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายฯ เนื่องจาก สคก. เห็นว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
อยู่แล้วคือ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อเสนอการปฏิรูปดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ สคก.
 บางหน่วยงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา หาแนวทางในการดาเนินกิจกรรมให้
บรรลุตามประเด็นปฏิรูป เช่น มท. ต้องใช้เวลาศึกษาในการหาวิธีลดความเหลื่อมล้าในด้าน
น้าประปา ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นปฏิรูป
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ./ ยธ./ คค./ พณ./ ศย./ ศร.
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ทันที หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถ
ดาเนินการได้ทันที โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับกิจกรรมที่หน่วยงาน
นั้น ๆ ปฏิบั ติอยู่ แล้ ว หรื อเป็ น การปรับปรุงกฎหมายยุติธ รรมให้ สอดคล้ องกันส่ว นใหญ่ โ ดยมี
ประเด็นหลักๆ คือ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่
ชัดเจนการพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม
ในสังคม
 ประเด็ น ปฏิ รู ป /กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ เป็นกรณีส่วนน้อย โดยจะเป็นประเด็นที่มีกลไกทางด้านกระบวนยุติธรมม
ที่ไม่สอดคล้องและสนับสนุนกัน ส่งผลให้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขในบางประเด็น เช่น การไม่
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เห็ น ด้ ว ยกั บ การจั ด ตั้ ง หรื อ ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีความเป็นอิสระ โดยควรระบุให้ ชัดเจนว่า หน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และไม่ควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับบริการ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการใช้บริการจากประชาชน
 ประเด็ น ปฏิรู ป/กิจ กรรมประเด็น ปฏิ รู ป ที่ขัดแย้ง กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ไม่พ บ
ประเด็นดังกล่าว
5. ด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : BOI/ ยธ./ กษ./ อก./ คค./ วท./ ศธ.
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้
ทันที โดยเป็นประเด็นที่มีหน่วยงาน คณะกรรมการ มาตรการ โครงการ แผนงานรองรับอยู่แล้ว
หรือมีการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็น
ปฏิรูปที่เสนอ
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้แต่ต้องปรับภารกิจ เป็นกรณีส่วนน้อย โดยมี
หลายความเห็นในแต่ละประเด็นที่ มาจากต่างหน่วยงานแตกต่างกันไป เช่น ความจาเป็นต้องรอ
ความคืบหน้าในการดาเนินการจากหน่วยงานอื่น ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินกิจกรรมต่อไป ทบทวนความเหมาะสมของกฏหมาย อยู่ในขั้นตอนหรือรอปรับปรุงข้อ
กฏหมาย และเรียกร้องให้กาหนดเป็นนโยบายและสนับสนุนเพื่อให้เกิดภารกิจนั้นๆ เป็นต้น
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่ขัดกับบทบาทภารกิจ เป็นกรณีส่วนน้อย โดยมีสาเหตุหลักคือความ
ขัดกันของหน้าที่หน่วยงานที่ไม่สามารถดาเนินการหรือไม่มีคาสั่งให้ดาเนินกิจกรรมนั้นได้ เช่น
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความเห็นว่ากรมได้รับมอบหมายให้ทากิจกรรมสนับสนุนข้อมูลระดับ
โครงการเท่านั้นในขณะที่ควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมนั้น
 ความเห็นอื่นๆ บางหน่วยงานมีการแสดงความเห็นให้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของกิจกรรม เสนอการ
ตัดคาที่กาหนดภายใต้กิจกรรม เสนอให้มีการบูรณาการหรือมอบให้หน่วยงานกลางรับผิดชอบ
ประสานงานระดับกระทรวง รวมทั้งบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเห็น
ควรให้มีการจัดทาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ และอื่นๆ ตามประเด็น
ประปฏิรูปตามรายละเอียด
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ. /พน. /อก. /สคก. /คค. /พณ. /วช. /วท. /ศก.
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้
ทัน ที เนื่ อ งจากข้อ เสนอกิ จ กรรมตามประเด็น ปฏิ รู ปเป็น ประเด็ นที่ มีกิ จ กรรมสอดคล้ องกั บ
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กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานนั้ น ๆ ปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ อยู่ แ ล้ ว หรื อ มี ก ลไกทางนโนบาย เช่ น มติ
คณะรัฐมนตรี พ.ร.บ. /กฎหมายที่สอดคล้องกับกิจกรรมรองรับอยู่แล้ว จึงสามารถดาเนินการได้
ทันที
 ประเด็ น ปฏิ รู ป /กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ เป็นกรณีส่วนน้อย โดยจะเป็นประเด็นที่หน่วยงานนั้นๆ เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการดาเนินการอยู่แล้ว แต่บทบาทและภารกิจของหน่วยงานไม่ได้มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ของประเด็ น ปฏิ รู ป โดยตรง ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการปรั บ เปลี่ ย นบทบาทและภารกิ จ ให้
สอดคล้ องกับ กิจ กรรมของประเด็นการปฏิรูป โดยหลายหน่ว ยงานเห็ นว่าควรพิจารณาเพิ่ ม
จานวนบุคลากร และงบประมาณตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจ หรือปรับเปลี่ยน
บทบาทของหน่วยงานเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูล เป็นต้น
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่ขัดแย้งกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เป็นกรณีส่วนน้อย โดยจะ
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฏระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ขัดแย้งกับกิจกรรมในประเด็น
ปฏิรูปที่เสนอ เช่น กฎระเบียบของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ไม่มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งขัดแย้งกับ ประเด็นปฏิรูปที่ 8 เรื่องการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิด การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
 ประเด็นอื่นๆ ควรมีการทบทวนความชัดเจนในรายละเอียดถึงกรอบการดาเนินงาน เพื่อมิให้
เกิดความทับซ้อนกับภารกิจหลักในการกากับดูแลและการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงาน
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน บางกิจกรรมควรพิจารณาทบทวนการกาหนดหน่วยงาน
หลักขึ้นมาใหม่ เช่น การกาหนดให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการนา
แท่นผลิตและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ไปใช้ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจการปิโตรเลียม ซึ่งกระทรวงพลังงานเห็นว่าไม่ควรกาหนดกระทรวงเป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการดังกล่าว เนื่องจากมิใช่ภารกิจหลักและภาระรับผิดชอบของกระทรวง
7. ด้านสาธารณสุข
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : นร./ สลน./ สธ./ ศธ./ วท./ วช./ พณ./ อก./ กษ.
 ประเด็นปฏิรู ป/กิจกรรมที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ทันที หน่วยงานส่ว นใหญ่สามารถ
ดาเนิน การได้ทัน ที เนื่ องจากเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้ องกับบทบาทภารกิจ ที่ห น่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว หรือ มีกลไกนโยบายที่สอดคล้องกัน เช่น มีข้อกฎหมายที่สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจที่ดาเนินการอยู่จึงสามารถดาเนินการได้ทันที
 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่หน่วยงานต้องปรับปรุงบทบาทภารกิจก่อนดาเนินการ เป็นกรณีส่วน
น้อย โดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ แต่บทบาทภารกิจไม่ได้
มีความสอดคล้ องกับ กิจกรรมของหน่วยงานจึงต้องมีการปรับเพื่อให้ส อดคล้องและสามารถ
ดาเนินการได้ เช่น ปรับปรุงข้อกฎหมายให้มีความสอดคล้อง มีการร่างระเบียบต่างๆ มีการ
จัดทาข้อเสนอในการดาเนินงานซึ่งต้องใช้เวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
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 ประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมที่ขัดกับบทบาทภารกิจ ส่วนใหญ่เป็นภารกิจ/กิจกรรมที่มีกฎระเบียบ
ต่างๆ ของหน่ วยงานที่ขัดแย้ งกับกิจกรรมของการปฏิรูป หรือเป็นกิจกรรมที่มีหน่ว ยงานอื่น
รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
 ประเด็นอื่นๆ ควรมีการทบทวนความชัดเจนในรายละเอียดและกรอบการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้
เกิดความทับซ้อนในการปฏิบัติ ควรประสานให้ มีความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ/ สคก./ ศธ./ สผ./ สว.
 ประเด็นปฏิรูปที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ทันที ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่มีกิจกรรมการ
ดาเนิ น การสอดคล้ องกั บ ภารกิ จ ที่ห น่ ว ยงานนั้ น ๆปฏิ บั ติอ ยู่ หรื อมี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กิจกรรมของประเด็นปฏิรูปอยู่แล้ว จึงสามารถดาเนินการได้ทันที
 ประเด็นปฏิรูปที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้แต่ต้องมีการปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
จะเป็นประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การ
ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียน
และในมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการปรับบทบาทภารกิจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้
และกระตุ้นความคิดให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดรู้เท่าทันสื่อ
 ประเด็นปฏิรูปบางประเด็นมีบางกิจกรรมที่หน่วยงานที่ดาเนินการต้องร่วมมือกันในการจัดทา
กลไกทางกฎหมายขึ้ น เช่ น สคก. ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 2 แนวทางการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่ อ กิจกรรมยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน ซึ่ง สคก. พร้อมเข้าร่วมเป็ นคณะทางานในการดาเนินการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ทันที
9. ด้านสังคม
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : สนร. / สลน./ สวนช. / ศธ. / วท. / วช. / มท. / พม. / พณ. / คค. /
สคก. / ยธ. / กษ.
 ประเด็นปฏิรูปที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ทันที ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่หน่วยงานมีความ
รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนส่งเสริมในกิจกรรมนั้นๆ เช่น การจัดทา พ.ร.บ. ที่สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจของประเด็นปฏิรูป การสนับสนุนให้มีกลไกประชารัฐ สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิง
ประเด็นและกลไก เป็นต้น
 ประเด็นปฏิรูปที่หน่วยงานต้องปรับปรุงบทบาทภารกิจก่อนดาเนินการ ส่วนใหญ่เป็นประเด็น
บทบาทภารกิจที่หน่วยงานนั้น ๆ ดาเนินการอยู่แล้วและมีส่วนที่สามารถสนับสนุนบทบาทภารกิจ
ปฏิรูปได้ แต่ลักษณะงานอาจไม่มีความเจนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน เช่น มีการประสานความ
ร่วมมือภายในหน่วยงานและการมอบหมายงานที่ชัดเจนขึ้น เป็นต้น จึงสามารถดาเนินการต่อได้
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 ประเด็นปฏิรูปที่ขัดกับบทบาทภารกิจ ส่วนใหญ่เป็นภารกิจ/กิจกรรมที่มีกฎระเบียบต่างๆของ
หน่วยงานที่ขัดแย้งกับกิจกรรมของการปฏิรูป หรือ เป็นกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ
โดยตรงอยู่แล้ว
 ประเด็นอื่นๆ
 ควรมีการทบทวนความชัดเจนในรายละเอียดและกรอบการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิด
ความทับซ้อนในการปฏิบัติ ควรประสานให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
 ควรสร้างค่านิยมความเท่าเทียมตั้งแต่ยังเด็กรวมถึงปรับพฤติกรรมผู้ใหญ่ โดยเฉพาะมี
นโยบายและบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงกับผู้ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่สังคม
10. ด้านพลังงาน
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ./พน./อก./พณ./มท./วท./ศธ.
 ประเด็ น ปฏิรู ปที่หน่วยงานสามารถดาเนิน การได้ทัน ที หน่ว ยงานส่ว นใหญ่สามารถดาเนิน
ภารกิจ ตามข้ อ เสนอแผนปฏิ รู ปฯ ได้ ทั น ที เนื่อ งจากเป็น ประเด็ นที่ มี กิจ กรรมสอดคล้ อ งกั บ
กิจกรรมที่หน่วยงานนั้นๆดาเนินการอยู่ หรือมีนโยบาย/แผนการดาเนินการรองรับ จึงสามารถ
ดาเนินการได้ทันที ทั้งนี้ บางหน่วยงานดาเนินการได้เฉพาะให้การสนับสนุน ข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล กิจกรรม
กาหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ซึ่งกิจกรรมการกาหนดราคากลาง
ของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่สามารถสนับสนุนข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
 ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ด าเนิ น การได้ แ ต่ ต้ อ งปรั บ บทบาทภารกิ จ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้ความเห็นไม่ได้ระบุถึงวิธีการปรับบทบาทภารกิจ
 ประเด็นปฏิรูปที่ขัดแย้งกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน จะเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า
เป็น ประเด็น ระหว่างประเทศมีความอ่อนไหวอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น กิจกรรมของ
กระทรวงพลังงาน ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 จัดทาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ควรระบุปี พ.ศ. แต่ควรระบุให้
ปฏิบัติในปี พ.ศ. 2561 จึงไม่ควรใส่ในประเด็นการปฏิรูป และกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าไม่เป็น
ประเด็น ปฏิรูป เช่น กิจกรรมของกระทรวงพลั งงาน ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 กิจกรรมให้
กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ จัดทาข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้
หน่วยงานราชการสามารถทาสัญญาเช่าโซลาร์รูฟได้ในระยะยาวหลายปี โดยอนุญาตให้เอกชน
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เป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาของอาคารราชการ และหน่วยงานราชการไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากโซลาร์รูฟ ซึ่งไม่เป็นประเด็นปฏิรูป จึงควรตัดกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปนี้ออก
 ประเด็นอื่นๆ มีการขอเพิ่มเติม/แก้ไข/ปรับปรุงเนื้อหา/ถ้อยคาบางประการ เช่น ขอแก้ไขคาว่า
กกพ. แก้ไขเป็น สานักงาน กกพ. ระบุเพิ่มเติมตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ ลาดับที่ 2 (หน้า
44) จากเดิม “เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล หรือเชื่อมโยงระบบ IT กับหน่วยงาน
ภายนอก” ระบุเพิ่มเติม คือ “กาหนดให้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถ
ทาให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่กันไปในขั้นตอนการดาเนินงาน
เชื่อมโยงกับ Big Data หรือเชื่อมโยงระบบ IT กับหน่วยงานภายนอก
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่ให้ความเห็น : กษ. / ยธ. / อก. / สคก. / ปปง. / มท. / วท. / ศย. / ศธ /สขช. /สตง.
สนร.
 ประเด็น ปฏิรูปที่สามารถดาเนินการได้ทัน ที หน่ว ยงานส่ว นใหญ่สามารถดาเนินภารกิจตาม
ข้อเสนอแผนปฏิรูปฯ ได้ทันที เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัติตามคาสั่งของหน่วยงาน
เจ้าภาพหรือดาเนินการตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินไว้อยู่แล้ว กาลังอยู่ในขั้นตอน
ของการดาเนินการอยู่แล้ว อยู่ในระหว่างการรอสรุปร่วมกันระหว่างหน่วยงานแล้วจัดทาแผนเพื่อ
ดาเนิ น การในล าดับ ต่อไป หรือเป็นกิจกรรมมีห น่ว ยงานที่ร องรับ มีแผน กฏ ประกาศ หรื อ
กฎหมายเดิมที่ไม่ใช่แผนปฏิรูปสนับสนุนกิจกรรมอยู่แล้ว เป็นต้น
 ประเด็นปฏิรูปที่ดาเนินการได้แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจ พบกิจกรรมที่ขัดกับอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหรือไม่ได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่งหากปรับปรุงภารกิจก็จะสามารถ
ดาเนินกิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปได้ และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.
 ประเด็นปฏิรูปที่ขัดกับบทบาทภารกิจ เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในอานาจหน้าที่และไม่สามารถ
ปรับภารกิจให้สอดคล้องกับกิจกรรมได้ โดยที่หน่วยงานให้ความเห็นเพิ่มเติม
 ความเห็นอื่นๆ มีการปรับขอปรับแก้ไขข้อความในส่วนของเนื้อหากิจกรรม ขอให้มีการกาหนด
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เสนอให้มีการทาความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงผลกระทบในการไม่ปฏิบัติตามวินัย เสนอให้มีการเผยแพร่การบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ
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เอกสารประกอบวาระที่ 4.1-2
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)

4.2-1

1.

ข้อเท็จจริง
1.1 วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2560 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ (ร่ า ง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่สานักงานสภาความมั่นคง
แห่ ง ชาติ (สมช.) เสนอ โดยให้ สมช. รั บ ความเห็ น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปพิ จ ารณา
ดาเนิน การต่อไป และให้ น า (ร่าง) นโยบายและแผนฯ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ
พิจารณาก่อนดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
1.2 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามที่ สศช. เสนอ ดังนี้ (1) เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และแผน
ระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อ สนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตาม
พันธกรณีหรื ออนุสัญญาระหว่างประเทศ (2) เห็นชอบวิธีการเสนอแผนและการตั้งชื่อแผนใน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามที่ สศช. เสนอ สาหรับแผนระดับที่ 3 ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเสนอแผนระดับที่ 3 ไปยัง สศช. เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป
1.3 ทั้งนี้ ในส่วนของ(ร่าง) นโยบายและแผนฯ ของ สมช. เป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี
ดั ง กล่ า วให้ ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง สศช. เพื่ อ เสนอแผนต่ อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติพิจารณาให้ความเห็ น แล้ วจึงส่งแผน
ดังกล่าวไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
1.4 สมช. ได้ส่งหนังสือด่วนมาก เลขที่ นร 0802/11200 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่องนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) มายัง สศช. ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อไป

2.

สาระสาคัญของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
สาระสาคัญของ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ บทนา สถานการณ์และบริบท
ความมั่นคง (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ สรุปได้ ดังนี้
2.1 บทนา ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล และกระบวนการจัดทานโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
2.2 สถานการณ์และบริบทความมั่นคง (พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงระดับโลก มีประเด็นสาคัญ ได้แก่ การเมือง
ระหว่างประเทศ ที่มีความเคลื่อนไหวสาคัญ ด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ
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ซึ่งเป็ นการท้าทายและสร้างดุลอานาจใหม่ และมีแนวโน้มส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
ระเบียบโลก ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ
ทาลายล้างสูง ซึ่งเป็นปัจจัยนาไปสู่ความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหว่างกัน
2.2.2 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค ได้แก่ การขยายอิทธิพล
และบทบาทของประเทศมหาอานาจต่อภู มิภ าคเอเซียตะวัน ออกเฉียงใต้ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของ
ชาติมหาอานาจ ทั้ง การใช้พลังอานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของ
ความสัมพันธ์ร ะหว่า งประเทศในระดับภูมิภ าคโดยกลุ่ มประเทศอาเซียนจะมีความ
เชื่อมโยงและรวมตัวกันมากขึ้น ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ “ประชาคมอาเซียน” ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้กาลังทางการทหาร
ยังมีความไม่เข้าใจและความหวาดระแวงที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่สามารถจากัดขอบเขตและระดับความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะ
พื้น ที่ ความมั่น คงและผลประโยชน์ท างทะเล ปั จจุ บัน ผลประโยชน์ ทางทะเลของ
ประเทศไทยมีมูลค่าสูง และในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทาง
การเดินเรือที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลให้
มหาอานาจต่างๆ มุ่งที่จะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกล่าว
2.2.3 ความเปลี่ยนแปลงของบริ บทความมั่น คงภายในประเทศ ได้แก่ ความมั่น คงของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันฯ เพิ่มระดับ
และขอบเขตที่ ก ว้า งขวาง ความขัด แย้ง ของคนภายในประเทศ ที่ สั งคมไทยกาลั ง
อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้า งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ยังมี
ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งจากความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโลกทัศน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม ความไม่เชื่อมั่นใน
การบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธาของผู้นารวมถึงโครงสร้างทางการเมืองการบริหาร
ปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสาคัญ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับ
การเพิ่มจานวนของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ เป็ น หลั ก น าไปสู่ ก ารใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยขาดความสมดุ ล ท าให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จนนาไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
2.2.4 ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่ นคงข้ามพรมแดน ได้แก่ การเคลื่อนตัวของภัย
คุกคามข้ามชาติ ตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และความมั่นคงของชาติโดยรวม การย้ายถิ่นฐานของประชากร จากประเทศรอบ
บ้านเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผล
ให้ เกิดปัญหาการผลั กดันและส่ งกลั บส่ งผลให้ มีผู้ ย้ายถิ่นจานวนมากยังตกค้างอยู่ใน
ประเทศไทย และเกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่
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นาไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อื่น ๆ ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบท
โลกในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งรวมถึ ง การพั ฒ นาด้ า น
เทคโนโลยี
2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ดังนี้
2.3.1 กรอบแนวคิด
(1) กรอบแนวคิดชุดที่ 1 ข้อกฎหมาย ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญั ติส ภาความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2559 และ
พระราชบัญญั ติการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 ที่กาหนดว่ าการกาหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่ น ดิน การจั ดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ นคงแห่ ง ชาติ แ ละแผนอื่ น ใด รวมตลอดทั้ ง การจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(2) กรอบแนวคิดชุดที่ 2 น้อมนาศาสตร์พระราชาเป็ นหลักการทางานด้านความ
มั่นคง อาทิ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
(3) กรอบแนวคิ ด ชุ ด ที่ 3 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความมั่ น คงแบบองค์ ร วม
(Comprehensive Security) ที่ให้ความสาคัญครอบคลุมทัง้ ความมั่นคงของมนุษย์
(Human Security) และความมั่นคงของรัฐ (State Security) โดยความมั่นคงเป็น
รากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กับความอยู่ดีมีสุขของ
คนในชาติและความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ
(4) กรอบแนวคิดชุดที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนระดับชาติและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) (ด้านความมั่นคง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation
Sustainable Development Goals: SDGs)
(5) กรอบแนวคิดชุดที่ 5 ประชารัฐ การส่งเสริมประชารัฐ (หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภาควิชาการ) เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
ส่งเสริม /รักษาและเสริมสร้างความมั่นคง ที่ทุกภาคส่ว นได้ร่ว มดาเนินงานด้าน
ความมั่นคง โดยประสานและผนึกกาลังของทุกฝ่ายในชาติ
(6) กรอบแนวคิดชุดที่ 6 ความมั่นคงภายในประเทศ ให้ความสาคัญกับการ
เตรียมพร้อมของประเทศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบโดย
คานึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
(7) กรอบแนวคิดชุดที่ 7 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ การสร้างความสมดุลและบทบาทที่
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สร้างสรรค์ของไทยและแสวงความร่วมมือกับมิตรประเทศ บนพื้นฐานความไว้เนื้อ
เชื่อใจและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อแสวงหาความร่วมมือหรือกิจกรรม
ที่เกื้อหนุนส่งเสริมความเป็นมิตรแทนการนาความขัดแย้ง และการให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาความร่วมมือในทุกระดับโดยให้มิตรประเทศมีการพัฒนาไปพร้อมกัน
2.3.2 นิยามศัพท์ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 4
2.3.3 ผลประโยชน์แห่งชาติ ประกอบด้วย
(1) การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ

(2) การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
(3) การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
(4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
(6) ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
(7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ
(8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.3.4 วัตถุประสงค์แห่งชาติ
(1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
(4) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความ
รุนแรง
(5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
(6) เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร
มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ
รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
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(7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงคราม
และวิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
(8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่
การสงคราม และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัย
คุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
(9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้านกลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์
และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
2.3.5 วิสัยทัศน์
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์
ในภูมิภาคและประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้าม
พรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับ
ในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
2.3.6 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 16 นโยบาย ประกอบด้วย

นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม
พรมแดน
นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.3.7 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
(2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
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(3) การเสริ มสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
(6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
(7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
(9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
(12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
(13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
(14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
(15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
(16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
(17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
(18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
(19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 การขับ เคลื่อ นนโยบายและแผนระดั บชาติ ว่า ด้ว ยความมั่น คงแห่งชาติ ประกอบด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และการกาหนด
แผนงานหรือโครงการสาคัญเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
2.5 ภาคผนวก ประกอบด้วย ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก ารในการ
จัดทายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การกาหนดแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
3.

ความเห็นของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
3.1 คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแผนฯ และ
ได้ จั ด ท าความเห็ น ประกอบการพิจ ารณาของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยประธาน
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้มีหนังสือแจ้ง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
3.1.1

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกัน ตั้งแต่
บทนา สถานการณ์และบริบทความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ
สามารถน าไปจัดทายุทธศาสตร์หรือแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
ต่อไปได้
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3.1.2

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีความเห็ นว่า การจัดทา
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ดาเนินการโดยยึดถือ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้วยแล้ว

3.1.3

ในส่วนของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปี ที่ คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกาลังดาเนินการอยู่ขณะนี้ มีความแตกต่างจาก (ร่าง)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ.2560 – 2579) ของรั ฐ บาลในบางประเด็ น ทาให้ มี บ าง
ประเด็นที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเนื้อหาของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ให้
สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปี ที่กาลังดาเนินการอยู่
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เพิ่ ม เนื้ อ หาตามใน (ร่ า ง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ ตาม (ร่ า ง)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปี โดยเฉพาะในส่วนของแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์ 5 ประการ ไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์
แห่งชาติ วิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และเนื้อหาในตาราง
แบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ และภาคผนวก ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปีมากยิ่งขึ้น
2) เพิ่มเติมนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ อีก 5 นโยบาย ได้แก่

(1) นโยบายที่ 17 : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณา
การ เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การที่ ชั ด เจน มี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
(2) นโยบายที่ 18 : การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง เพื่อให้ มีหน่ว ยงานอานวยการ ประสานงาน ติดตาม และ
กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กาหนดไว้
(3) นโยบายที่ 19 : การพัฒนาด้านการเมือง โดยให้สอดคล้องและครอบคลุม
แผนปฏิรูปด้านการเมือง

(4) นโยบายที่ 20 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและภัยพิบัติ โดยให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558
(5) นโยบายที่ 21 : การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิทั ล ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (ของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
3) แก้ไขแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและเพิ่มเติม อีก 5 ข้อ ได้แก่
(1) ข้อ 20 : การพัฒนากลไกและองค์กรบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ
ให้ มี รายละเอี ยดเป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ตั วชี้ วั ดและกลยุ ทธ์ ซึ่ ง อาจ
มอบหมาย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับผิดชอบ
ดาเนินการ
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(2) ข้อ 21 : การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ให้มีรายละเอียดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ซึ่งอาจ
มอบหมาย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับผิดชอบดาเนินการ
(3) ข้อ 22 : การพัฒนาด้านการเมือง ให้มีรายละเอียดเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิรูปด้านการเมือง
(4) ข้อ 23 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและภัยพิบัติ ให้มีรายละเอียด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
(5) ข้อ 24 : การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีรายละเอียดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 (ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
3.1.4

เมื่อยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้แล้ว คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง มีหน้าที่ต้องจัดทาแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้วย ซึ่ง
หาก (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ด้านความมั่นคง 20 ปี ของคณะกรรมการจัดท าฯ ที่
ดาเนิ น การเสร็ จ เรีย บร้ อยแล้ ว จะสามารถกาหนดเป็ นแผนแม่ บทรองรับ (ร่า ง)
ยุทธศาสตร์ ช าติด้านความมั่นคง 20 ปี ได้อย่างสอดคล้ องกัน เหมาะสม และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาความซ้าซ้อนและสับสนต่อทั้งผู้กาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ

3.1.5

อย่ างไรก็ตาม เพื่ อให้การด าเนินงานต่างๆ มีการขับเคลื่ อนอย่างต่อเนื่อง เห็ นควร
ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ และให้ประกาศใช้ไปก่อน
ในเบื้องต้ น เพื่อให้ สมช. จัดทารายละเอียดแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ทั้ง 19 แผนได้ทันที
2) ขณะเดียวกัน สมช. ดาเนินการปรับแก้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงข้างต้น เมื่อ
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ งด าเนิ นการขออนุ มั ติ ครม. เพื่ อให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง)
นโยบายและแผนระดับชาติฯ ที่ปรับปรุงแล้วอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถกาหนดใช้เป็นแผน
แม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน ก่อนที่จะดาเนินการต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 4.2)

4.

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2560 – 2564) ของ สมช. โดยมีมติการประชุม สรุปได้ดังนี้
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4.1 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานที่จะช่วยให้สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งในเบื้องต้นมีความสอดคล้อง
กับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ความมั่นคงจะพิจารณาจัดกลุ่มแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 ประเด็น ออกเป็น
4 กลุ่ม เช่น (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) การลดความเหลื่อมล้า (3) ความ
มั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (4) การบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น จะ
ช่วยให้นโยบายและแผนระดับชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2560 – 2564) มีจุดเน้นและสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความผันผวนสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดทาแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แต่ละด้านในรายละเอียด อาจพิจารณาใช้หลักการของการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงมา
ปรั บ ใช้ ใ นการยกร่ า งแผนดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นความมั่ น คงในระยะ 5 ปี
ข้างหน้ามีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับสถานการณ์ที่จะกระทบกับความมั่นคงของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
5.1

เพื่อให้ เกิด ความสอดคล้ องกั บแนวทางการดาเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ควร
กาหนดให้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
เป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้การขับเคลื่อนและกากับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เกิดความเชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะ
ทาให้ภารกิจด้านความมั่นคงในระยะ 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่ให้ประกาศใช้
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ไปก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ สมช. จัดทารายละเอียดแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง 19 แผนได้ทันที นั้น โดยที่มาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559 กาหนดให้ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า (ร่าง) นโบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติยังมิได้มีประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา นโยบายและ
แผนดังกล่าวจึงยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในทางปฏิบัติ ในระหว่างที่ สมช.
ดาเนิ นการปรั บปรุ ง (ร่ าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ก็สามารถประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางปฏิบัติในการ
เตรียมการจัดทารายละเอียดแผนระดับชาติ ฯ ไว้เบื้องต้น พร้อมทั้ง ควรพิจารณารายละเอียดให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ในคราวเดียว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559
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6.

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2564) โดยให้ รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2-1
ความเห็นคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.3 : วิธกี ารรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา 8)
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
มาตรา 8 ในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเพื่อนามาใช้จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัด
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อนามาใช้จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
(2) การรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อ
นามาแก้ไขปรับปรุง
การรั บฟังความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องใช้
วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและ
ทั่วถึง และต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ด้วย
มาตรา 15 (2) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 28 (5) ให้สานักงานดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 8 (2) ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
(6) ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นต่ า งๆ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้
สอดคล้ องกับ ผลการรั บฟังความคิดเห็นตาม (5) ให้ แล้ ว เสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟังความเห็นตาม (5) แล้วเสร็จ

2. ข้อเท็จจริง
2.1 คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดส่งร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2561 ซึ่งสานักงานฯ ได้ มีการเผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์ในเวปไซด์ พร้อมทั้ง ได้ เปิดการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสอบถามความเห็นจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และเวปไซด์ เป็นต้น
2.2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สานักงานฯ ได้กาหนดจัดการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติใน
ภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งจัดทาเอกสารเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมใน 4 ภูมิภาค โดยเชิญผู้แทนภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาค เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นและมีการแบ่งกลุ่มย่อย
จานวน 6 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง และได้ประสาน
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ความร่ ว มมื อกั บ เครื อ ข่ายมหาวิท ยาลั ยในพื้ นที่ ซึ่ง เป็น ผู้ เชี่ ยวชาญที่มี ประสบการณ์เ ป็นวิ ทยากร
กระบวนการในการประมวลผลและสรุปผลการระดมความเห็น เพื่อนาผลที่ได้มาสนับสนุนการทางาน
ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ในการพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์
ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น
2.3 ส านั ก งานฯ ได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น ฯ ไปแล้ ว จ านวน 2 ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่
2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น และ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 650 คน ในแต่ละภาค และได้กาหนดการประชุมรับฟังความเห็น ฯ อีก
2 ครั้ง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
จังหวัดสงขลา

3. ข้อเสนอวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 8
3.1 ในช่ว งยกร่ างยุ ทธศาสตร์ ช าติค วรมีก ารรั บฟังความคิ ดเห็ นในลั กษณะกลุ่ ม ย่อย หรือ การประชุ ม
ปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม
3.2 เมื่อยกร่างยุทธศาสตร์ ชาติเบื้องต้นแล้ วเสร็จ ต้องดาเนิน การจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ยุ ทธศาสตร์ ช าติเบื้ องต้น ในระดับ ภาคจานวนอย่ างน้อย 4 ครั้ ง โดยเชิ ญผู้ แ ทนภาคี การพัฒ นาที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ ของแต่ละภาค ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมให้ความคิดเห็น โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์
3.3 เผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์ ชาติในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้ง เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในหลายช่องทาง อย่างน้อยประกอบด้วย การแสดงความคิดเห็นทางอีเมล (E-mail) สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook) และเวปไซด์
3.4 การขอความคิ ด เห็ น โดยตรงจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ กระทรวงต่ อ เป้ า หมาย และประเด็ น
ยุทธศาสตร์ชาติ
3.5 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ และโทรศัพท์
3.6 การจัดกลุ่มประชุมย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นโดยตรงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบวิธีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติตามข้อ 3. โดยครอบคลุมถึงการประชุม
รับฟังความคิดเห็นที่ได้ดาเนินไปแล้วก่อนหน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

5. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.4 ข้อเสนอหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ระเบียบวาระที่ 4 :
ระเบียบวาระที่ 4.4 :

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอหลักเกณฑ์การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

1. ข้อเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า
1.1 “เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่
ละด้านจัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
1.2 แผนแม่บทและแผนการปฏิรู ปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน
1.3 แผนแม่บ ทที่คณะรั ฐ มนตรี ให้ ความเห็ นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ มีผ ลผู กพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
1.4 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติเห็นว่า มีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป”
2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ในการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิ รูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้ า นต่ า ง ๆ เมื่ อวั น ที่ 21 ธั นวาคม 2560 มี ข้อ เสนอว่า เพื่ อ ให้ ก ารจั ดท าแผนแม่ บ ทสามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว หลังจากยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ จึงควรเริ่มเตรียมการจัดทาแผนแม่บท
ไว้ต้งั แต่ระยะการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
2.2 เมื่อยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ได้กาหนดเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์แล้ว แผนแม่บทเป็น
การกาหนดเรื่องสาคัญ และกรอบระยะเวลาดาเนินการ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และแนวทางของยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยควรจัดทา 1 แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์
2.3 แม่บทไม่ควรมีการระบุงบประมาณ เนื่องจากการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดาเนินการ
2.4 ในปัจจุบัน กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดทาแผนระยะยาวซึ่งอยู่ ในช่วง 20 ปี ของยุทธศาสตร์
ชาติ เช่น แผนพัฒนาพลังงานของกระทรวงพลังงาน และแผนบริหารทรัพยากรน้าของสานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้น หากแผนระยะยาวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทของ
ยุทธศาสตร์ใด คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านนั้น ควรทางานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานมีความสอดคล้องกัน
2.5 แผนแม่บทจะมีผลผูกผันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่กาหนด
ดังนั้น แผนแม่บทจึงควรระบุเฉพาะเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องดาเนินการ โดยไม่ ควรระบุเป็นกิจกรรมย่อย
ทีเ่ ป็นภารกิจประจาของหน่วยงาน
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2.6 เห็นควรมอบหมายฝ่ายเลขานุการกาหนดรูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บท และให้คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติเสนอเรื่องสาคัญที่จะครอบคลุมในเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์
ชาติ พิจารณาก่อนเริ่มจัดทาแผนแม่บทในรายละเอียดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

4. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.5 ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.5 ข้ อ เสนอในการก าหนดระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ตามหมวด 3 ของพ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์
ชาติฯ และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ)
1. ความเป็นมา
ด้ว ยพระราชบั ญญัติการจั ดทายุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทาหน้าที่สานั กงานเลขานุการ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฎิรูป
ประเทศ รับผิดชอบการประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
2. ข้อเท็จจริง
2.1 พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล สรุปได้ดังนี้
2.1.1 การวางระเบียบ
(1) กาหนดให้ คณะรัฐ มนตรี มีหน้าที่วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเณฑ์และวิธี การติดตามการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
(2) ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการของฝ่ายนิติบัญญติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือ
องค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประสานและปรึกษาหัวหน้าหน่วยงาน
ดังกล่าวนั้นด้วย
2.1.2 การรายงานสรุปผลการดาเนินการ
กาหนดให้หน่วยงานรัฐ ต้องรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อสานักงานฯ ภายในเวลาที่สานักงานฯ กาหนด โดยให้สานักงานฯ รายงานดังนี้
(1) กรณียุทธศาสต์ชาติ สานักงานฯ เป็นผู้จัดทารายงาน เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบ ภายในเก้าสิบวันหลังจาก
ได้รับรายงานจากหน่วยงานราชการ
(2) กรณีแ ผนการปฏิรู ปประเทศ สานักงานฯ เป็นผู้จัดทารายงาน เสนอต่อที่ประชุมร่ว ม
ประธานกรรมการการปฎิรูปประเทศ เพื่อให้ ความเห็ นชอบ แล้ ว จึงเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบ
ภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับรายงานจากหน่วยงานราชการ
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2.1.3 องค์ประกอบของรายงาน
กาหนดให้รายงานผลการดาเนินการ อย่างน้อยต้องมีความก้าวหน้าของการดาเนินการ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
2.1.3 การติดตาม และตรวจสอบ
(1) หากปรากฎว่าหน่วยงานของรัฐ ดาเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
หรือแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1.1) กรณียุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ แจ้งหน่วยงาน
ของรัฐทราบ ถึงความไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บท และเสนอแนะ
การปรับปรุง โดยให้หน่วยงานปรับปรุงและแจ้งกลับภายในหกสิบวัน ทั้งนี้หากเกิน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ รายงานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็น
กรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจต่อไป ทั้งนี้หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการโดยไม่มีเหตุอัน
ควร ให้ คณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ แจ้ งให้ คณะกรรมการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
(1.2) กรณีแผนการปฎิรูปประเทศ กาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ประสานงานหรือ
ปรึกษากับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อแก้ไข หากไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา และให้หน่วยราชการปฏิบัติ
ตาม ทั้งนี้กรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
นองค์กรอิส ระ หรือองค์กรอัยการ ให้ แจ้งหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ขององค์กร
ดัง กล่ า วเพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การตามหน้า ที่ แ ละอานาจต่ อไป โดยมติ ข อง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติถือเป็นที่สิ้นสุด
(2) ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือใน
กรณีมี เหตุอื่ น ใดเป็ น การเร่ งด่ว นเฉพาะเรื่ อง ให้ ส านัก งานโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐสภาทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
(3) สานั กงานฯ จัดให้ มีวิธีการที่ประชาชนซึ่งพบหรือเห็ นว่าหน่ว ยงานของรัฐ หน่ว ยใดไม่
ดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือ แผนแม่บท หรือไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ สามารถแจ้งเหตุ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.1.4 การเผยแพร่
สานักงานฯ เผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ประจาปี ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
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3. ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
สานักงานฯ เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
แนวทางเบื้องต้น ดังนี้
3.1 สานักงานฯ จัดทาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการดาเนินงานของรัฐ และจัดเก็บข้อมูล ใน
ระบบฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม โดยให้
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ใช้ระบบสารสนเทศดังกล่ าวในการ
ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 หน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ ตามระยะเวลาดังนี้
3.2.1 หน่วยงานของรัฐ ต้องส่งรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุก 1 ปี และสานักงานฯ
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ และ
รัฐสภาทราบ ภายในเก้าสิบวันที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานราชการ
3.2.2 หน่วยงานของรัฐ ส่งรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ภายในระยะเวลาที่
สานักงานฯ กาหนด เพื่อให้สานักงานฯ จัดทารายงานดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไม่ช้า
กว่า 10 วัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก 3 เดือน ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
3.3 ใช้กลไกคณะทางานพิเศษระดับกระทรวงเพือ่ ประสานงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โดยมอบหมายให้มีผู้แทนระดับกระทรวง กรม หรือหน่วยราชการระดับกรมอื่นๆ และรัฐวิสาหกิจ ใน
การประสานการดาเนินการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยให้มีการแจ้งเตือน
การดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบ
สารสนเทศในการรายงานผลการดาเนินงานของรัฐที่สานักงานฯ จะได้จัดทาขึ้นตามข้อ 3.1
3.4 ในการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการอาจจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่ อติดตามในเชิงประจักษ์
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการประมาณการงบประมาณ และหน่วยงานในพื้นที่สามารถเตรียมการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้คณะกรรมการที่มีความประสงค์ จัดทาแผนการลงพื้นที่เพื่อ ติดตาม
และประเมินผลในเชิงประจักษ์ ส่งให้สานักงานฯ รวบรวมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณต่อไป
3.5 สานักงานฯ เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางสารสนเทศของสานักงานฯ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถแจ้งเหตุแก่สานักงานฯ หากพบผลการดาเนินการไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง
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4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบข้อเสนอการกาหนดระเบียบหลั กเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อ 3.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
5. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.6 การให้ความเห็นของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

4.6-1

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.6 : การให้ ค วามเห็ น ของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
1. ความเป็นมา
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มีม ติเ มื่อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 เรื่อ งแนวทางการเสนอแผนเข้า สู่ ก ารพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีมติให้จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วจึงส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
1.2 ระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนความมั่นคง ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส่งเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งไปยัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
1.3 ระดับที่ 3 แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่...(พ.ศ. ..-..) และแผน
อื่นๆ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ
ไม่รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามมาตรา 16 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ข้อเท็จจริง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ตรวจสอบแผนระดับที่ 3 ในช่วง 1 ปีที่
ผ่านมา พบว่า มีแผนดังกล่าวอยู่เป็นจานวนมากถึง 155 แผน โดยในระยะต่อไป สานักงานฯ คาดว่า การ
จัดทาแผนระดับที่ 3 ดังกล่าว (แผนแม่บท แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ) ซึ่งเป็นแผนที่จัดทาขึ้นภายใต้
แนวทางหลักของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 หน่ว ยงานภาครัฐจะมีการจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจในความรับผิดชอบ และในบางกรณี อาจต้องเสนอของความเห็นจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. แนวทางการให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้การให้ความเห็ นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติต่อ
แผนในระดั บ ที่ 3 ดัง กล่ า วเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ส านัก งานฯ เห็ น ควรก าหนดแนวทางการให้
ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
3.1 มอบหมายให้สานักงานฯ พิจารณาจัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับ
แผนระดับที่ 3 ดังกล่าว ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแทนคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
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3.2 มอบหมายให้สานักงานฯ รายงานผลการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อทราบต่อไป
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบในแนวทางการให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ต่อแผนในระดับที่ 3 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ 3.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
5. มติที่ประชุม
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