ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรือ่ งเพื่อทราบ
๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๔.๒ การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๓ ร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ นฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมฯ ซึ่งมีกรรมการขอแก้ไข ๑ คน คือ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ (ผู้แทน ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ) โดยขอแก้ไขหน้าที่ ๑ ตัวสะกดชื่อกรรมการผู้มาประชุม ลาดับที่ ๗ จาก “พลเรือเอก พิเชษ...”
เป็น “พลเรือเอก พิเชฐ...” ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
๓. มติที่ประชุม

๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
กรรมการผู้มาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
๒. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๔. พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน
ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๖. พลเอก สสิน ทองภักดี
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก
๗. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ
๘. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๙. พลตารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
ผู้แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๑๐. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๑. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๑๒. นายสุรงค์ บูลกุล
ผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๓. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๔. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๕. นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
๑๖. นายกานต์ ตระกูลฮุน
๑๗. นายชาติศิริ โสภณพนิช
๑๘. นายเทียนฉาย กีระนันทน์
๑๙. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
๒๐. นายพลเดช ปิ่นประทีป
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและคนที่สอง
รองประธานกรรมการคนที่สาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

๒
๒๑. นายวิษณุ เครืองาม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๒. นายศุภชัย พานิชภักดิ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๓. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๔. นายอุตตม สาวนายน
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒๕. นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๖. นายดนุชา พิชยนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๗. นางสาวชลิดา โชไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการผู้ลาประชุม
๑. ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
๒. นายบัณฑูร ล่าซา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๓. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักนายกรัฐมนตรี
๑. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๔. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๕. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๖. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
คณะทางานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๗. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
๘. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๙. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑๐. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๑. นายพงษ์โพยม วาศภูมิ
ประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑๓. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
กรรมการและเลขานุการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
๑๔. นายชาญวิทย์ ผลชีวัน
กรรมการและเลขานุการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑๕. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการและเลขานุการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๓
๑๖. นางสาวศศิธร พลัตถเดช
๑๗. นางสาววรรณภา คล้ายสวน

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรรมการปฏิรูปประเทศ
๑๘. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
๑๙. ศ.กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
๒๐. พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
๒๑. พลตารวจโท สุรพล พินิจชอบ

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ผู้แทน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ผู้แทน กรรมการและเลขานุการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
๒๒. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๓. นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการฯ
๒๔. นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล
รองเลขาธิการฯ
๒๕. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะและ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
๒๖. นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
๒๗. นางสาววรรณิยา เอมะศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๒๘. นายวิศณุ ติวะตันสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๒๙. นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๓๐. นายบุญเกิด วงษ์บุญงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๓๑. นายธัชไท กีรติพงศ์ไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๓๒. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๓๓. นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๔.-๔๗. เจ้าหน้าที่ สศช. จานวน ๑๔ คน
๔๘.-๘๓. ผู้ติดตามกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน ๓๖ คน
เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.
วาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐบาลให้ความสาคัญ
อย่ างยิ่ งกับการดาเนิน การเรื่ องยุ ทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยจะต้องยึดประชาชนเป็น
ศูน ย์ กลาง รวมทั้ง ให้ มี ความสอดคล้ องกัน ปฏิบัติได้จริง ประเมินผลได้ และเกิดประโยชน์สู งสุ ด กับ
ประเทศ
๒. กรรมการและเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า รองประธานกรรมการ คนที่ ๓ ติด
ภารกิจ และได้มอบหมายให้พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม) เป็นผู้แทน
ทั้งนี้ ตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมอบหมายบุคคลใดมาประชุมแทน
ไม่ได้ ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้อานาจตามข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว เพื่องดใช้ระเบียบข้อ ๙ เฉพาะในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้พลเอก ชัยชาญฯ สามารถเป็น
ผู้แทนรองประธานกรรมการ คนที่ ๓ ได้
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๔
๓. มติที่ประชุม
รับทราบและเห็นชอบการงดใช้ข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วาระการประชุมที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๑. กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสานักงานฯ ได้แจ้งเวียนขอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยแล้ว
๒. มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วาระการประชุมที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

วาระการประชุมที่ ๓.๑ การประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ
วาระการประชุมที่ ๓.๔ เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานวาระที่ ๓.๑ เรื่องการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมกับ
วาระที่ ๓.๔ เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๑ แผนการปฏิรูปประเทศได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน
๒. รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศมี ภ ารกิจ ส าคั ญ ในการประสานกับ คณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล
เป็ น รู ป ธรรม โดยจะเร่ งด าเนิ น การใน ๓ กลุ่ ม ได้ แ ก่ (๑) โครงการที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนและสามารถทาได้ทันที ในช่วง ๒-๓ เดือนแรก (Quick Win) ด้านละ ๒-๓ เรื่อง รวมประมาณ
๓๐ เรื่อง (๒) การปรับแก้หรือตรากฎหมายใหม่เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ประมาณ ๘๐ ฉบับ
ซึ่งจะมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนสนับสนุนการดาเนินการ และ (๓) โครงการสาคัญ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (Flagship หรือ Game Changer) ด้านละ ๘-๑๐ เรื่อง รวมประมาณ ๑๑๐
เรื่ อ ง นอกจากนี้ จะประสานกั บ แผนการด าเนิ น งานของกระทรวงต่ า ง ๆ ที่ ด าเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเห็นผลเป็นรูปธรรม
๓. สาหรับแผนการดาเนินการ มีกรอบระยะเวลาและกิจกรรมที่สาคัญ อาทิ (๑) ช่วงปลายเดือนเมษายน –
ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และดาเนินการ
โครงการที่ทาได้ทันที (Quick-win) และโครงการสาคัญ (Flagship) (๒) ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จะ
ประชุมคณะทางานพิเศษฯ ในระดับกระทรวงเพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดาเนินการระดับ
กระทรวง (๓) ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จะดาเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ (Open House) เพื่อปลุก
กระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชน (๔) ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ สานักงานฯ จะ
จัดมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang) เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๕
๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการฯ ได้ให้ความเห็น ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทาแผนงานหรือโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงาน
และเป็นแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนการปฏิรูปประเทศ และส่งกลับมายังสานักงานฯ ภายใน ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนด
ในช่ว งเดือนมิถุน ายน ๒๕๖๑ ขอให้ สานักงานฯ ดาเนินการเพิ่มเติม โดยจัดกลุ่ ม ประเด็นการปฏิรูป
ออกเป็น ๒ มิติ ได้แก่ แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบประเด็นปฏิรูปและกิจกรรมใด และ แต่ละประเด็น
ปฏิรูปและกิจกรรมประกอบด้วยกี่หน่วยงาน
นอกจากนี้ การปฎิรูปในทุกด้านต้องให้ความสาคัญ กับการบริหารและกลไกการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
การจัดลาดับความสาคัญโดยเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนวงกว้าง การแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง และการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเป็นลาดับแรก การใช้งบประมาณที่มีความเหมาะสม
การบูรณาการและการกระจายอานาจในลั กษณะประชารัฐในระดับพื้นที่ซึ่งตรงกับความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้ง การสนับสนุนจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีผลสัมฤทธิ์
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงตามห้วงระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
๕. มติที่ประชุม
รับทราบและมอบหมายสานักงานฯ รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินการต่อไป
วาระการประชุมที่ ๓.๒ กรอบแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายดนุชา พิชยนันท์) ได้รายงานกรอบแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วน
การพัฒ นาฯ ให้ที่ ป ระชุมทราบว่า สานักงานฯ ได้ ปรับปรุงแผนการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่ วนการ
ขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ และการปฏิรูปประเทศให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายการ
ดาเนินการหลักคือ ๔ รู้ ได้แก่ รู้จัก สร้างการรับรู้ รู้จา สร้างการจดจา รู้จริง สามารถถ่ายทอดต่อได้ ในวง
กว้าง และ รู้แจ้ง เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๖
๒. สาหรับกิจกรรมที่สาคัญประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเยาวชนนิสิต นักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยจะประสาน
ขอความร่ ว มมื อ จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น อาทิ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ด้านดนตรี) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้านการพัฒนา
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านศิลปะ) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชนนิสิต
นักศึกษาและมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างการตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังสาคัญใน
การช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา (๒) โครงการสร้าง
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู้ดาเนินโครงการ ซึ่งมี
กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชน เด็ ก เยาวชน กลุ่ ม เฉพาะ (อาทิ ภาคเอกชน
นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มคนด้อยโอกาส) และมีวัต ถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นการจดจา และสามารถนาไปถ่ายทอดต่อได้ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป (๓) โครงการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang) โดยบริษัท
อสมท จากัด เป็นผู้ดาเนินโครงการ ซึ่งมี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชนทั่วไป เยาวชน และคนรุ่น
ใหม่ และสื่อมวลชน และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ
และ (๔) โครงการจ้างเหมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งสานักงานฯ ได้ว่าจ้างบริษัท นิโอ ทาร์เกต จากัด ดาเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ นักเรียน/นักศึกษา และนักการเมือง และมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ
ดาเนินสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้กับกลุ่มเป้าหมายให้
เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดพลังในการเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
๓. ผู้ช่วยเลขานุการ (นายดนุชา พิชยนันท์) ได้รายงานการดาเนินงานในระยะต่อไปของสานักงานฯ ซึ่งจะ
ดาเนินการจัดงานในรูปแบบมหกรรมที่สาคัญ ๒ งาน ได้แก่ (๑) งาน Open House โดยจะดาเนินการ
ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและปลุก
กระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึง และ (๒) การจัดมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ (Big Bang) โดยจะดาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาประมาณ ๓
วันติดกัน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒,๕๐๐–๓,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนทั่วไป สามารถนาสาระสาคัญและข้อเท็จจริงไปถ่ายทอดต่อในวงกว้าง และกระตุ้นความสนใจ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ
๔. ความคิดเห็นและข้ออภิปราย
ประธานกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ คือการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับการสร้างการรับรู้
และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนากับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกระดับ และทุกพื้นที่ รวมทั้ง เลือกใช้ภาษา
ข้อความ และช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ด้วย
๕. มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้สานักงานฯ รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินการ
ต่อไป
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๗
วาระการประชุมที่ ๓.๓ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๑. กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ แจ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม ทราบว่ า คณะกรรมการอิส ระเพื่อ การปฏิรู ปการศึ กษา
(คณะกรรมการอิสระฯ) ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการจัดทาร่างแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งตามมาตรา ๒๖๑ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ กาหนดระยะเวลาให้
ดาเนินการภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมการอิสระฯ จึงขอนาเสนอความก้าวหน้าและ
ขอรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดาเนินการต่อไป
๒. ประธานคณะกรรมการอิสระฯ (ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา) ได้รายงานเป้าหมาย ประเด็น
การปฏิรูป และความก้าวหน้าการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ เป้าหมายหรือผลพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์รวม ได้แก่ (๑) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (๒) ยกระดับคุณภาพของการ
จัดการศึกษา (๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และ (๔) ปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ท รั พ ยากร เพิ่ ม ความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
๒.๑.๒ เป้าหมายรวม แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (๒ ปี) เพื่อได้ผลผลิตเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญเมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจของคณะกรรมการอิสระฯ ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น ข้อเสนอแนะ การ
ตราหรือปรับแก้ไขกฎหมาย เป็นต้น และเป้าหมายระยะกลาง (๕ ปี) เพื่อมุ่งให้เกิดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ข้อที่กาหนดไว้
๒.๒ ประเด็นการปฏิรูป ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน (๒) การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู (๓) กลไก
และระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ระบบค่าตอบแทนและ
กลไกระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) การปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด (๕) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ (๖) การปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ผ่านการตราพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฯ
ฉบับใหม่
๒.๓ ความก้าวหน้าในการดาเนินการ คณะกรรมการอิสระฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อกฎหมายที่
เกี่ย วข้ องกั บ การศึ กษา ประกอบด้ว ย (๑) ร่า งพระราชบัญญั ติ ก องทุ นเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจ ารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) ร่างพระราชบัญญัติ
การอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๑ (๓) ร่ า ง
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๑ (๔) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ขตพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา พ.ศ. .... คาดว่ า จะเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (๕) ร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และ (๖) ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียน
ในกากับของรัฐ พ.ศ. .... คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๒.๔ สาหรับ ร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จะมี แผนงานรองรับ ๘ แผน ได้แก่ (๑)
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (๒) Digital Learning Platform (๓) แผนการปฏิรูป
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๘
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธ ยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต (๔) แผนการปฏิรูปครู
(๕) แผนการปฏิรูปอาชีวศึกษา (๖) แผนการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (๗) แผนการปฏิรูปบทบาทเอกชน และ (๘) แผนการปฏิรูปการศึกษาของเด็กกลุ่มเสี่ยง
เด็กพิการ เด็กเรียนช้า และเด็กมีความสามารถพิเศษ
๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๓.๑ การปฏิ รู ป ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานหรื อ กองทุ น ใหม่ ต้ อ งพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภ าพหรืออานาจหน้ าที่ ของหน่ว ยงานหรือกองทุนเดิมที่มีภ ารกิจรับผิดชอบในลั กษณะ
เดียวกันเป็นลาดับแรกก่อน ทั้งนี้ หากจาเป็นต้องจัดตั้ง หน่วยงานหรือกองทุนใหม่ขึ้นทดแทน ต้อง
พิจารณายกเลิกหน่วยงานหรือกองทุนเดิมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และลด
ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ
๓.๒ ในช่วงระหว่างการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการเร่งดาเนินการเรื่องที่สามารถดาเนิน การได้ก่อน เช่น การพัฒนา
ทักษะการสอน การสอนในลักษณะโครงงาน (Project Base) และการฝึกหัดครูจากครูต้นแบบเพื่อ
ถ่ายทอดวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ นาเสนอ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน และสามารถค้นหาและ
พัฒนาศักยภาพเฉพาะของผู้เรียน เป็นต้น
๓.๓ นอกจากนี้ การปฏิรูปด้านการศึกษาควรคานึงถึงความสัมพันธ์ กันของการจัดการศึกษาในระดับต่าง
ๆ อาทิ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ รวมทั้ง คานึงถึง
ความสอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของประเทศ โดยควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ต้น ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ต้องคานึงถึง
ความต้องการของประชาชนควบคู่กันด้วย
๔. มติทปี่ ระชุม
รั บ ทราบความก้ า วหน้ า การจั ด ท าร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา และมอบหมายให้
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
วาระการประชุมที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง

วาระการประชุมที่ ๔.๑ การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑. กรรมการและเลขานุการฯ ได้นาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ รูปแบบ
และเค้าโครงของการจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑ หลักการการจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้จัดทา ๑ แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์
โดยแผนแม่บทควรมีกรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี และควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศอย่างสม่าเสมอ โดยสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเป็น ๒ ช่วง ๆ ละ ๑๐ ปี

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๙
๑.๒ รูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บท ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ส่วนที่ ๑ บทสรุป
ผู้บริหาร (๒) ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย บทนา (สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพัฒนา กรอบการ
แนวทางการพัฒ นา) เป้ าหมาย ตัว ชี้วัดตามเป้าหมาย และ (๓) ส่ ว นที่ ๓ แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา แผนรองรับ และแผนงานโครงการสาคัญ
๒. มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ รูปแบบและเค้าโครงของการจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กรรมการ
และเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ นาหลักการ
รูปแบบและเค้าโครงดังกล่าว ไปใช้ในการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ ต่อไป
วาระการประชุมที่ ๔.๒ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. กรรมการและเลขานุ การฯ ได้น าเสนอระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
โดยมีหลักการ แนวทางดาเนินการ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สรุปได้ดังนี้
๑.๑ หลักการ ยึดหลักการตามหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
หมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้ นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง
หลักการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการ
ประเมินทีส่ ามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน
๑.๒ แนวทางดาเนินการ สานักงานฯ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) เพื่ อ ออกแบบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ( Electronics
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform :
EMENSCR) เพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือการ
ด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน และการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข องการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน โดยระบบ EMENSCR จะเป็นระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ทเี่ ชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ
๑.๓ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
๑.๓.๑ การรายงาน วงรอบ และผู้ อนุมัติ การรายงาน กาหนดให้ ห น่ว ยงานรายงานผ่ านระบบ
EMENSCR โดยพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบในการ
รายงาน และรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขเป็นรายไตรมาส โดยจะใช้คณะทางานพิเศษภายในสานักงานปลัดกระทรวงของแต่
ละกระทรวงหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้ งตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นกลไกหลักในการอนุมัติการรายงานเข้าสู่ระบบ EMENSCR
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๐
๑.๓.๒ การติ ด ตาม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเรียกค้นข้อมูลจาก
ระบบ EMENSCR เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
๑.๓.๓ หากปรากฏว่าข้อมูลตามระบบ EMENSCR ที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ยังไม่
เพีย งพอต่อการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล หรือคณะกรรมการต่าง ๆ
ต้องการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลในระดับพื้นที่ ให้คณะกรรมการดังกล่าว
ดาเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบ EMENSCR หรือมอบหมายสานักงานฯ ดาเนินการ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเรียกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ท าการใด ๆ เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลไม่ เ ป็ น ภาระของ
หน่วยงานมากเกินไปตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ยกเว้นกรณี
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งจากระบบ EMENSCR หรือแหล่งข้อมูล
อื่น ที่มีความน่ าเชื่อถือ ปรากฏชัดว่าจาเป็นต้องดาเนินการติดตาม การตรวจสอบ การ
ประเมินผลอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศ
๑.๓.๔ กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า มี ห น่ ว ยงานรั ฐ ใด ๆ ได้ ด าเนิ น การไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ
แผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปด้าน
ที่เกี่ ย วข้อ งสามารถดาเนิ นการตามขั้น ตอนในหมวด ๓ ของพระราชบัญ ญัติ การจั ดท า
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแ ผนและขั้ นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๓.๕ การประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดทาเป็นรายงาน สานักงานฯ จะประมวลรายงานนาเสนอ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแ ผนและขั้ นตอนการ
ดาเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ ง จัดท ารายงานฉบับ สาธารณะ เพื่ อให้
ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับทราบ และร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ
๑.๔ จากหลักการ แนวทาง และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้างต้น สานักงานฯ จึงได้ยก
ร่างระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรีว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยยึดหลักการช่วยลด
ภาระการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่าง ๆ ของหน่วยงาน การประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. มติที่ประชุม
๒.๑ เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศตามที่กรรมการและเลขานุการฯ เสนอ
๒.๒ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศตามที่กรรมการและเลขานุการฯ
เสนอ และมอบหมายให้สานักงานฯ หารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงร่าง
ระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๑
วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระการประชุมที่ ๕.๑ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
๑. กรรมการและเลขานุการฯ ได้นาเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยประกอบด้วย
บทนา ปัจจัยและแนวโน้ม และประเด็นยุทธศาสตร์ และมีสรุปดังนี้
๑.๑ การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ส่งผลให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้ เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศน์
๑.๒ ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๑.๒.๑ ความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยง
กันหลายมิติ ที่อาจท้าทายต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน
๑.๒.๒ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ
๑.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก โดยคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ (๑ ใน ๓ ของประชากรเป็นผู้สูงอายุ) ซึ่งอาจทาให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ครอบครัวไทยคาดว่าจะ
มีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
๑.๒.๔ ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิ กผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และ
โดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Block chain เป็นต้น
๑.๒.๕ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรั พย์ สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจน
ระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า รวมทั้ง การ
เกิ ด ขึ้ น ของโรคระบาด และโรคอุ บั ติ ใ หม่ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ฎระเบี ย บและข้ อ ตกลงด้ า น
สิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) บันทึกความตกลงปารีส (Paris
Agreement)

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๒
๑.๒.๖ ปัญหาความเหลื่อมล้าของประเทศอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุก
ด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการและคู่ขนานกัน เพื่อเป็น
กรอบในการขับ เคลื่อนการพัฒ นา ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๑.๓ วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ความยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การ
อยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ การที่
ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตัวชี้วัด
ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย รายได้เฉลี่ย
ต่อหัวต่อคนต่อปี ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Index - HDI) ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index - SPI) ดัช นีวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Performance Index – EPI) และ อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อ
จากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา สรุป
ได้ดังนี้
๑.๔.๑ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการบริห ารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไป
จนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้า
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๓
ไปจนถึ ง มิ ติ ท างพลั ง งาน โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคน เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่ อ
การดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อ
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิ ด ๓ ประการ ได้แก่ (๑)
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
เปรี ย บเที ย บของประเทศในด้ า นอื่ น ๆ น ามาประยุ ก ต์ ผ สมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกสมั ย ใหม่ (๒) “ปรั บ
ปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุ ตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓)
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึ ง ปรั บ โมเดลธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด ผสมผสานกั บ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทาให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกิน ดีอยู่ ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่ อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๑.๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้ า นการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง
๑.๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญที่ให้ ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่ว มทาเพื่อส่ว นรวม การกระจายอานาจและความรับผิ ดชอบไปสู่ กลไกบริห ารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๔
การเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรไทยทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้ อ มให้ เ ป็ น ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถพึ่ ง ตนเองและท าประโยชน์ แ ก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ขณะที่รัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๑.๔.๕ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง
มิติด้านสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่ว นความร่วมมือ
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นการดาเนินการบน
พื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะ
นาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์
และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
๑.๔.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ ส่ว นรวม” โดยภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และ
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอ
มู ล ขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่ว นในสังคมต้องร่ว มกันปลู กฝั งค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบอย่างสิ้ นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
๒. กรรมการและเลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสานักงานฯ ได้สอบถามความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ
(ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๑) จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๒ หน่วยงาน โดย
ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ มี ๑๖ หน่วยงานแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์
ชาติ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในบางส่วน อาทิ ความทับซ้อนกันระหว่างยุทธศาสตร์ การใช้คาศัพท์
นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว มีข้อสังเกตและ
ความเห็นในการปรับปรุงและจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) ได้แก่
๒.๑ รายละเอีย ดของยุทธศาสตร์ช าติแต่ละด้านยังมีระดับของเนื้อหาสาระ เป้าหมาย และตัว ชี้วัดที่
แตกต่างกัน อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้ระบุในลักษณะโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งอาจจะขาดความ
ยืดหยุ่นในการดาเนินการในระยะยาว
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๕
๒.๒ ความทับซ้อนกันระหว่างยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านมีความทับซ้อนกันในบางประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความชัดเจนในการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ
ของหน่ ว ยงานและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลได้ เช่น การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมความเสมอภาค การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาจังหวัดและเมืองรอง การบริการของ
ภาครัฐและการจัดทาฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น
๒.๓ ความไม่สอดคล้องกันของยุทธศาสตร์ บางประเด็นมีความไม่สอดคล้องกัน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖
กาหนดให้ ภ าครั ฐ มีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้อนและปรับ ภารกิจ และพัน ธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ ขณะที่ ในบางยุทธศาสตร์กาหนดให้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่โดยมิได้ทบทวนอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดให้จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่กากับดูแล
การจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
๒.๔ ความเหมาะสมของตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ การกาหนดตัวชี้วัดในบางยุทธศาสตร์ไม่สะท้อนเป้าหมาย
หรือผลลัพธ์จากการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสม
๒.๕ การใช้คาศัพท์ ที่แตกต่างกัน อาทิ คาศัพท์เฉพาะที่มีความหมายเดียวกัน
๒.๖ ช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ควรกาหนดช่วงระยะเวลาการบังคับใช้ของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอให้เพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาในอนาคตที่สาคัญใน
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนา
Thailand ๔.๐ และการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ รวมทั้ง ต้องเน้นย้าทุกหน่วยงานให้พิจารณา ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างละเอียด เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนแม่บท และการเสนอของบประมาณซึ่งจะมีผล
ผูกพันในช่วงของการบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาตต่อไป
๔. มติที่ประชุม
๔.๑ เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติตามทีก่ รรมการและเลขานุการฯ เสนอ
๔.๒ เห็ น ชอบข้อเสนอการปรั บปรุ งร่ างยุทธศาสตร์ช าติตามที่ กรรมการและเลขานุการฯ เสนอ และ
มอบหมายให้สานักงานฯ พิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
และนาเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในนามคณะกรรมการฯ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
วาระการประชุมที่ ๕.๒ ผลการดาเนินการของคณะกรรมการปฏิรู ปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(ตารวจ)
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอความเป็นมาและผลการดาเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป โดยมีสรุป ความเป็นมา ผล
การดาเนินงาน ดังนี้
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๖
๑.๑ ความเป็ น มา คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฏีการับร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) เสนอ ไปตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
นายกรัฐมนตรี และความเห็นของที่ประชุมร่วมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) และผู้แทนสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย และเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ในส่วนของการบริหารงานบุคคลและร่าง
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่เ กี่ยวกับภารกิจ อานาจหน้าที่ การบังคับใช้
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาและระบบการสอบสวนคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตารวจ มาประกอบการ
พิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับ
ทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑.๒ ผลการดาเนินการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ได้เสนอประเด็น
ปฏิรูป การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ และข้อเสนออื่น ๆ สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑ ประเด็นการปฏิรูป ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการบริหารงานบุคลากร การ
แต่งตั้งโยกย้ ายข้ าราชการตารวจที่เป็นธรรม และ การพิจารณาบาเหน็จความชอบที่
ชัดเจน และมีหลักประกันค่าตอบแทน (๒) ด้านอานาจหน้าที่และภารกิจตารวจ กระจาย
อานาจแบบบู ร ณาการให้ ก องบัญ ชาการ การพิ จารณาเรื่ องร้อ งเรี ยนตารวจโดยให้ มี
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต ารวจ (กอ.ตร.) ท าหน้ า ที่ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสาธารณะ และ การเพิ่มอานาจหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายให้ส่วนราชการอื่น เพื่อลดภาระงานของตารวจในอนาคต และ (๓) ด้านการ
บังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญา การปรับปรุงโครงสร้างและระบบตาแหน่ง
ของพนักงานสอบสวนในระดับสถานีตารวจ ระดับจังหวัด ระดับภาค และแยกออกจาก
สายงานอื่ น โดยมี เ ส้ น ทางการเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในสายงานอย่ า งชั ด เจน และ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้พนักงานสอบสวนมีอานาจเก็บตัวอย่าง DNA
๑.๒.๒ การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เรื่องการกระจายอานาจแบบบูรณาการ การพิจารณาเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นต ารวจและการก าหนดต าแหน่ ง พนั ก งานสอบสวนต ารวจ) (๒) ร่ า ง
พระราชบัญญัติอานาจในการดาเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. ... และ (๓) ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เรื่องการตรวจ
เก็บสารพันธุกรรม)
๑.๒.๓ ข้อเสนออื่ น ๆ ได้ แก่ (๑) การพัฒ นาการศึ กษาและฝึ กอบรมตารวจให้ ครอบคลุ มทุ ก
ตาแหน่งต่อเนื่องตลอดชีวิตการรับราชการ (๒) การจัดตั้งประชาคมและเครือข่ายตารวจ
ในจังหวัดและชุมชน (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพงานตารวจ พัฒนาสถานีตารวจ จัดขนาด
มีมาตรฐานการปฏิบัติ การประเมินผล รวมถึงการจัดตั้งสานักงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
ระบบงานตารวจ (๔) การพัฒนามาตรฐาน การกระจายอานาจและเพิ่มขีดความสามารถ
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๗
งานนิ ติวิทยาศาสตร์ ทุกระดับ (๕) มีกาลั งพลทางเลื อก “ตารวจประจาการ” เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังพล และ (๖) การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการตารวจ
๒. ผู้แทนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน) ได้นาเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ต่อร่างกฎหมายที่เสนอ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (เรื่องการกระจายอานาจแบบบูรณาการ การ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจ และการกาหนดตาแหน่งพนักงานสอบสวนตารวจ)
๒.๑.๑ องค์ประกอบในส่วนของ กอ.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรคานึงถึงคุณสมบัติด้านจริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตหรือการบริหารงานบุคคลเป็นสาคัญ
๒.๑.๒ หากใช้ชื่อคณะกรรมการ “อิสระ” ไม่ควรมีข้าราชการประจาเป็นองค์ประกอบ แต่หากจะ
คงองค์ประกอบเดิม ควรตัดคาว่า “อิสระ” ออก
๒.๑.๓ คณะกรรมการฯ ควรมีอานาจในการหยิบยกเรื่องมาพิจารณาได้เองโดยไม่ต้องมีการ
ร้องเรียน
๒.๑.๔ ควรพิจารณาความซ้าซ้อนของบทบาทของคณะกรรมการฯ กับคณะกรรมการร้องทุกข์
ตารวจ (ก.รท.)
๒.๑.๕ ควรแก้ไขอานาจหน้าที่ของ ก.ตร. ให้สามารถวินิจฉัย กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กอ.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๑.๖ การกาหนดจานวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนั กงานสอบสวน ควรคานึงถึงหน้าที่
ความรั บ ผิ ดชอบ และปริมาณงานของพนักงานสอบสวน มากกว่าเหตุผ ลในเรื่องของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ ต้ อ งจั ด หา
งบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติอานาจในการดาเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พ.ศ. ....
๒.๒.๑ ร่ า งมาตรา ๔ ขาดการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ใ ดเป็ น พนั ก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒.๒.๒ ร่างมาตรา ๖ ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ เป็นผู้ทาสานวนการสอบสวนคดีเพื่อเสนอพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒.๒.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติได้รวมถึงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวล้วนเป็นข้าราชการตารวจ จึงไม่สามารถกระจาย
อานาจจับกุม สืบสวน สอบสวนและภารกิจของตารวจไปให้หน่วยงานอื่นตามเจตนารมณ์
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
๒.๒.๔ บัญชีแนบท้ายยังไม่ครอบคลุมกฎหมายฉบับอื่นที่มีโทษทางอาญาและจาเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๑๘
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่อง
การตรวจเก็บสารพันธุกรรม)
๒.๓.๑ อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและไม่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของนานาอารยประเทศ เห็นควรคงหลักความยินยอมตามมาตรา ๑๓๑/๑ เดิม
ไว้ แต่อาจกาหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
คดีไม่ให้ความยินยอมและมีความจาเป็นต้องตรวจเก็บสารพันธุกรรม ให้พนักงานสอบสวน
สามารถขออนุญาตจากศาลเพื่อเก็บ ตัวอย่างสารพันธุกรรมได้ ในกรณีที่เป็นการเนิ่นช้าที่
จะทาให้ไม่อาจทาการตรวจพิสูจน์ได้ อาทิ การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในคดีขับ
รถขณะเมาสุรา ควรกาหนดมาตรการเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายเฉพาะ
๒.๓.๒ ควรเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานในการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลสารพันธุกรรมไปในคราว
เดียวกันด้วยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารพันธุกรรมระดับชาติ และเนื่องจากเรื่องการ
ตรวจเก็บสารพันธุกรรมและการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่รับผิดชอบงานนิติวิทยาศาสตร์และเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ควรมี
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ ชาติ ขึ้ น มาคณะหนึ่ ง เพื่ อ ด าเนิ น การยกร่ า งกฎหมาย
ดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอกฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน
สามารถดาเนินการได้โดยเร็ว ตรงตามเจตนารมณ์ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ อย่างแท้จริง
และให้เกิดการบูรณาการในการตรากฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเห็นควรให้มีคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ
๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๓.๑ การปฏิรูปตารวจเป็นกลไกสาคัญในการอานวยความยุติธรรมกับประชาชนให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการ
ปฏิรูปตารวจอย่างแท้จริงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อานวยความสะดวกให้ตารวจ
ในการปฏิบัติงานและไม่มีการทุจริต โดยให้เร่งดาเนินการในโครงการ กิจกรรม ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและดาเนินการได้ทันที
๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
(การบริ ห ารงานบุ ค คล) ต่อ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อพิจ ารณาก่อ นเป็นฉบับ แรก และนาเสนอผลการ
ดาเนินการและร่างกฎหมายอื่น ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๑ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ในส่วนของ
การบริหารงานบุคคลและร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่เกี่ยวกับภารกิจ
อานาจหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาและระบบการสอบสวนคดีอาญาของเจ้าหน้าที่
ตารวจในคราวเดียวกัน โดยในการพิจารณาดาเนินการควรคานึงถึงประเด็นสาคัญ ประกอบด้วย (๑)
การปรับโครงสร้าง องค์กรและการกาหนดระยะเวลาการถ่ายโอนบางภารกิจของตารวจ (๒) อานาจ
การสืบสวนสอบสวน และการปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นธรรม (๓) การพิจารณา
แต่งตั้งโยกย้าย และระบบร้องเรียนที่เป็นธรรม (๔) การปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน
(ฉบับเวียนรายงานการประชุม)

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องร่างยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ข้อเท็จจริง
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีดังนี้
๑.๑ รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
๑.๒ มอบหมายให้สานักงานฯ ในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้สานักงานฯ คานึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุม และอาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ เช่น
สถานการณ์ ก ารเมื อ งโลก ภาวะเศรษฐกิ จ โลก การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโด เป็นต้น และให้พิจารณาแนวทางหรือกาหนดกลไกที่ทาให้
ร่างยุทธศาสตร์ชาติสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๓ ให้ส านั กงานฯ น าร่างยุ ทธศาสตร์ ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไข
เพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๒. มติที่ประชุม

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่ ก รรมการและเลขานุ ก ารฯ เสนอ และมอบหมายให้ ส านั ก งานฯ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ร่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และนาเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในนามคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
๑.๒ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติที่สานักงานฯ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว และสานักงานฯ
ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๑.๓ วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาร่ า งยุท ธศาสตร์ช าติ ที่ ค ณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยมีมติดังนี้
๑.๓.๑ รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
๑.๓.๒ มอบหมายให้สานักงานฯ ในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้งหนึ่ ง
ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้สานักงานฯ คานึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุม และอาจส่งผลต่อ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ เช่น สถานการณ์การเมืองโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
เป็ น ต้น และให้พิจ ารณาแนวทางหรือกาหนดกลไกที่ทาให้ ร่างยุทธศาสตร์ช าติส ามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๓.๓ ให้สานักงานฯ นาร่างยุทธศาสตร์ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่
แก้ไ ขเพิ่ม เติ มแล้ ว เสนอคณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติ พิจารณาให้ ค วามเห็ นชอบตาม
ขั้นตอน ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. ข้อเท็จจริง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด
๕๖ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบความเห็น จานวน ๕๑ หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานที่ตอบความเห็น
ก่อนการพิจ ารณาของคณะรั ฐมนตรี จานวน ๓๙ หน่วย และหน่วยงานที่ตอบความเห็ นภายหลั งการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๒ หน่วย โดยมีสรุปความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
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๒.๑ หน่วยงานที่ตอบความเห็นก่อนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จานวน ๓๙ หน่วย แบ่งได้เป็น ๒
กลุ่ม ได้แก่
๒.๑.๑ หน่ ว ยงานที่ เ ห็ น ด้ ว ยและไม่ มี ข้ อ เสนอเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๒๒ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ (๑)
กระทรวงกลาโหม (๒) กระทรวงมหาดไทย (๓) กระทรวงการคลัง (๔) กระทรวงพาณิชย์
(๕) กระทรวงคมนาคม (๖) กระทรวงแรงงาน (๗) กระทรวงพลั งงาน (๘)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๙) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (๑๐) กระทรวงวัฒ นธรรม (๑๑) กระทรวงสาธารณสุ ข (๑๒) ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (๑๓) ส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา (๑๔) ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ (๑๕) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๑๖) สานักข่าวกรองแห่งชาติ (๑๗)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๑๘) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (๑๙) สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (๒๐) สานักงานตารวจแห่งชาติ (๒๑) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ (๒๒) สานักงานราชบัณฑิตยสภา
๒.๑.๒ หน่ ว ยงานที่ เ ห็ น ด้ ว ยและมี ข้ อ เสนอเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๑๗ หน่ ว ยงาน สรุ ป แยกตาม
ยุทธศาสตร์ และประเด็นอื่น ๆ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ด้านความมั่นคง

๒. ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

หน่วยงาน
สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

๓. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

สรุปข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๒.๔ การรัก ษาความมั่น คงและผลประโยชน์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ควรเพิ่มเติมเรื่อง “การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก
ควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบนรากฐานหรื อ จุ ด แข็ ง ของความเป็ น ไทยและทุ น
วัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิง
กายภาพหรือที่ตั้ง เช่น การท่องเที่ยวทางน้า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้
เพียงพอกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ เกษตรปลอดภัย
“...สนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินกลไกทางการตลาด หรือ ecosystem
แก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์...”
ประเด็นย่อยที่ ๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
“...การขออนุญาตต่างๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อกระบวนการ
ขอสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชาระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ...”
ตัวชี้วัด ๓.๕ ตัวชี้วัดที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กระทรวงยุติธรรม ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of
Culture)
๑. เพิ่มเติมประเด็นการปลูกฝังจิตสานึกรักความยุติธรรม และเคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิ และกฎกติกาของสังคมของประชาชน (Culture of Lawfulness)
๒. การปรับเปลี่ยน Mindset ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทาผิด
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจาแนกผู้กระทาผิดตามสาเหตุของการกระทาผิด
เพื่อประโยชน์ในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาและแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะราย

๔.๑-๓
ยุทธศาสตร์ชาติ

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

หน่วยงาน

สรุปข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษา การรักษา
ทางจิตเวช การฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึง
การมีระบบส่งต่อภายหลังพ้นโทษให้มีงานทาตรงตามทักษะ และเพื่อให้ผู้กระทา
ผิดกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและให้ สังคมเห็นคุณ ค่าในกลุ่มคน
เหล่านี้
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เพิ่มเติมการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนทุกช่วงวัยไม่ให้กระทาความผิด
และการพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูคนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
เพิ่มเติมการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้มีการศึกษา มีทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิตเพื่อกลับไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
เพิ่มเติมการพัฒนากลุ่มผู้กระทาความผิดให้มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
ให้มีการผสานอาชีพเข้ากับศักยภาพชุมชนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน
บนป่าอนุรักษ์ เช่น โครงการพัฒนาดอยตุงในกลุ่มผู้ ต้องขัง การฝึกสอนอาชีพ
ต้องให้สังคมชื่นชมไปที่คุณค่าของการทาความดีของกลุ่มผู้ต้องขังและมองข้าม
การกระทาผิดในอดีต นอกจากนี้ควรให้ภาคเอกชน/บริษัทที่จ้างผู้พ้นโทษเข้า
ทางานสามารถนาค่าใช้จ่ายไปหักลดภาษีได้ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วมและ
ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็น การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตาม
แนวทาง UN SDGs
ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
ควรเพิ่มเติมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการปรับทัศนคติ
แนวคิ ด ของผู้ ต้ อ งขั ง ผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ ร วมถึ งเด็ ก และเยาวชนในศู น ย์
ฝึก อบรมเด็ก และเยาวชนของกรมพิ นิ จและคุ้ม ครองเด็ก และเยาวชน (กลุ่ ม
เปราะบาง) ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ประเด็ นที่ ๖ การสร้ า งสภาพแวดล้ อมที่เอื้ อต่ อ การพัฒนาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มเติมต่อท้ายข้อ ๖.๓ “เพื่อป้องกันการกระทาผิดของคนทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย
เรี ยนให้ส ามารถปกป้ อ งตั ว เองไม่ ให้ ต กเป็ นเหยื่ อ อาชญากรรมและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด”
สานักงานปลัด
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมข้อความว่า “โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ทัดเทียมกับผู้บริโภคสากล
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้
อย่างเป็นรูปธรรม”
กระทรวงยุติธรรม ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ขอแก้ไขหัวข้อเป็น “สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง”โดยปรับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและกระบวนการเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทั่วถึง
เป็นและธรรม โดยจะต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนการอานวยความยุติธรรมให้
ครอบคลุ ม ทั้ งระดั บ ชาติ ระดั บ จั งหวั ด และระดั บ ชุ ม ชน รวมถึ งการพั ฒ นา
ประชาชนให้เป็นเครือข่ายในการปกป้องตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและสามารถแก้ไข
ปัญหาความไม่เป็นธรรมในชุมชน
สานักงาน
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
คณะกรรมการ
แผ่นดิน
พัฒนาระบบราชการ เสนอให้มีกลไกการบริหารงานในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด นั้น โดยที่ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีอานาจหน้าที่ใน
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การกาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณาการ ดังนั้น จึงเห็นควรใช้ ก.บ.ภ. เป็นกลไกการบริหารงานใน
ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด
สานักงาน
การก าหนดเป้ าหมายหรื อประเด็ นในยุ ทธศาสตร์ ชาติ บางด้ านมี ก ารระบุ ก าร
คณะกรรมการ
ดาเนินการไว้โดยละเอียดและเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจขาดความยืดหยุ่นและมีผลให้
กฤษฎีกา
ฝ่ายบริหารมีข้อจากัดในการเลือกใช้มาตรการทางบริหารหรือมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น
๑. การกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นย่อยที่ ๑.๔)
๒. การกาหนดมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นย่อยที่ ๒.๕) ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องกาหนดมาตรการเพื่อนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติก็อาจนามาตรการเช่นว่านี้ไปกาหนดไว้ในแผนแม่บทได้
สานักเลขาธิการ ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
นายกรัฐมนตรี
“...ปรับระบบเอกสารสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์สามารถ
ใช้เป็นหลักทรัพย์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ได้...”
๕. ด้านการสร้าง
สานักงาน
ตัวชี้วัด ๓.๔ กระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
การเติบโตบน
คณะกรรมการ
ทิศทางที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพที่พึงประสงค์
คุณภาพชีวิตที่เป็น พัฒนาระบบราชการ ของทุกภาคส่วนพัฒนาดีขึ้น การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น ระบบธรรมาภิ
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการสาคัญที่สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงใน
การกาหนดอนาคตประเทศ
ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน้าของประเทศ
ให้มีการวางองค์กรการจัดการการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ซึ่งเป็นการเสนอจัดตั้ง
หน่ วยงานใหม่ อย่ างไรก็ ตาม การจั ดตั้ งหน่ วยงานใหม่ ดั งกล่ าวอาจซ้ าซ้ อ นกั บ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้ ประกอบกับการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว
จาเป็นต้องศึกษาเหตุผลความจาเป็นและคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งให้ชัดเจน
ด้วย ในกรณีนคี้ วรพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มี
อยู่เดิมเป็นลาดับแรกก่อน และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวไม่ควรมีผลผูกพัน
กับส่วนราชการในทันที
๖. ด้านการปรับ
กระทรวงยุติธรรม ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่าน
สมดุลและพัฒนา
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้
ระบบบริหาร
เพิ่ ม การจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ใ นมิ ติ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภายใน
จัดการภาครัฐ
หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดังนี้
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ
ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
“…มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน…”
สานักงาน
ประเด็นย่อยที่ ๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน
ศาลปกครอง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขเพิ่มเติม ต่อ “….ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและระหว่างการพิจารณาคดี
...” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองมิได้
รองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีไว้ และขณะนี้ศาลปกครองได้เสนอแก้ไข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อ
รองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างพิจารณาคดีปกครอง
สานักงาน
ตัวชี้วัด ๓.๓ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย(Corruption
คณะกรรมการ
Perception Index: CPI) อยู่ในลาดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก
ป้องกันและ
การก าหนดให้ คะแนนดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ตของประเทศไทย (Corruption
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ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
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Perceptions Index : CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด การ
บรรลุเป้าหมาย นั้น มีความเป็นไปได้ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้รับ การประเมินคะแนน CPI ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา ๒๒ ปี ได้คะแนนสูงสุดเพียง ๓๘ คะแนน นอกจากนี้ การกาหนดเป้าหมายให้
ประเทศไทยได้คะแนนCPI อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก นั้นจะต้องไปแทรกอันดับ
ประเทศที่เจริญแล้ว ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรกาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๐ ของโลก ซึ่งจะมีค่าคะแนน CPI ประมาณ ๖๐ คะแนน
และหาพิจารณาการจัดอันดับกลุ่มประเทศที่เข้ารับการประเมิน CPI เป็น ๔
กลุ่ม ประเทศไทยควรได้รับคะแนน CPI อยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มที่ ๑ ซึ่งจะอยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๔๐ ของโลก
ประเด็นย่อยที่ ๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต
กาหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินขอตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปโดยเร็ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นว่า การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบนั้น จะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเลขาธิการ ตัวชี้วัด ปรับแก้ดังต่อไปนี้
สภาผู้แทนราษฎร ๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสารวจของ International Institute
for Management Development (IMD) อยู่ระดับคะแนนที่ ...
๓.๓ “คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ” (Corruption Perceptions Index:
CPI) ที่ระดับคะแนน...
๓.๔ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ที่
ระดับคะแนน...
สานักงานการตรวจ เพิ่มเติมประเด็นย่อยที่ ๖.๕ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
เงินแผ่นดิน
ประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ
สานักเลขาธิการ ในเรื่องการประเมิลผลควรมีการดาเนินงานโดยรวมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิด
นายกรัฐมนตรี
ความโปร่งใสและผลการประเมินเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
ประเด็นอื่นๆ
หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดของ
สานักงบประมาณ ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ แบ่ งเป็ น ระยะ ๕ ปี โดย
แผนแม่บทภายใต้
กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
นาไปกาหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของแผนงาน/
โครงการ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด และพื้ น ที่ ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตาม
ประเมิน ผลให้บ รรลุเ ป้ าหมายตามที่ ยุท ธศาสตร์ชาติ ก าหนด รวมทั้ งควรน า
แผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้ อง เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรู ปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และมี
ความสาคัญในระดับสูงที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศกาหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ชาติ เพื่อ ให้เ กิ ดความครอบคลุ ม ของประเด็ น การพัฒ นา
ประเทศ
เป้าหมายโดยรวม
ธนาคาร
๑. เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ควรมุ่ ง ไปที่ คุ ณ ลั ก ษณะของ “คนไทย” และ
ความเชื่อมโยงของ แห่งประเทศไทย “สังคมไทย” ที่เราอยากเห็น เพื่อจะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า เช่น
ยุทธศาสตร์
“คนไทย” และ “สังคมไทย” ที่เราอยากเห็น เพื่อจะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
การสื่อสารและการ
วันข้างหน้า เช่น คนไทยต้องมีคุณภาพ (quality) มีความคล่องตัวและพร้อมที่จะ
มีส่วนร่วม
ปรับตัว (agility) มีภูมิคุ้มกัน (immunity) และรู้จักร่วมมือ (collaboration) รวมทั้ง
ต้องให้ประชาชนตระหนัก (awareness) ในความสาคัญและทิศทางของแผน

๔.๑-๖
ประเด็นอื่นๆ

หน่วยงาน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการมากกว่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
๒. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และการบริหารความสมดุล การมีแนวทางการ
บริหารความสมดุลที่ชัดเจน และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์บาง
ประเด็นที่ต้องทาก่อนหรือรอภายหลัง จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ใน
การนาไปกาหนดแนวทางปฏิบัติ
๓. การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ในทุก
ภาคส่วนรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ (incentive) ที่เหมาะกับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชนจะทาให้การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์
รวมถึงกลไกกาหนดแรงจูงใจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จะ
ช่ ว ยปรั บ ความคาดหวั ง ของทุ ก ภาคส่ ว นให้ ต รงกั น โดยยึ ด ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง ให้เห็นภาพว่า ประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประเทศ
โดยรวมได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปประเทศอย่างไร และมีกลไกการจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร
๑. เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติมีการกาหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศใน
อนาคตอีก ๒๐ ปีข้ างหน้า จึ งควรมีก ารกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งมีการ
ถ่า ยทอดและสร้ างความเข้ า ใจกั บหน่ ว ยงาน/องค์ก รอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ ให้
หน่วยงาน/องค์กรสามารถนาแนวทางการดาเนินงานไปใช้ในการกาหนดและ
จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน/องค์กรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒. ควรให้ ความสาคั ญ ในการจัด สรรงบประมาณเพื่ อ สนับ สนุ น การวิจั ยและ
นวัตกรรมตามลาดับความสาคัญตามความต้องการของประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน/
องค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
“...ปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การ
ย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์...”
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่
“...การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอานาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้าม
ชาติทอี่ าจกระทบต่อความมั่นคง...”
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
“...สร้างกลไกปกป้องเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจากธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามชาติ...”
อาจต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ดังนั้น ในการ
ออกแบบแผนแม่บท ควรมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใน
การหาจุดสมดุลของนโยบายและหากลไกที่จะแปลงภัยคุกคามให้เป็นโอกาส
รวมทั้งคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เป้าหมายที่ ๑ ปัญหาได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล
ประเด็นที่ ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- ผลักดันพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
- จัดทาประมวลกฎหมายป่าไม้
- จัดทาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน
ประเด็ น ที่ ๔ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและ

๔.๑-๗
ประเด็นอื่นๆ

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ
นานาชาติรวมถึงองค์กรรภาครัฐและที่ไม่ใช่รัฐ
ควรสนับสนุนแผนการให้มีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
คนท างาน รวมถึ ง หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า ง
ประเทศ
ตัวชี้วัด ๓.๔ อันดับความสามารถในการแข่งของ International Institute
for Management
- ให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ และทบทวนความจาเป็นในการมีใบอนุญาต
- ให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการดาเนินธุรกิจของประชาชน และให้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการให้การให้ใบอนุญาต
- ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการตรากฎหมายใหม่ เพื่ อให้ประเทศไทยมี
ระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ ๒ สติปัญญา
ให้ส่งเสริมมาตรการทางบริหารและกฎหมายให้มี เกิดการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล
ประเด็นที่ ๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพการศึกษาในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมให้ประชาชนให้รู้จักการศึกษาในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
เสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีอ ย่างเป็นธรรม และการบริหารงบประมาณและ
รายจ่ายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
และเป็นเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมทุกมิติ
- บูรณาการกฎหมายภาษี และนาระบบการยื่นแบบภาษีออนไลน์
(e-Tax) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการยื่นแบบและการขอคืนภาษี รวมถึง
การสร้างเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและการประเมินภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
- ติดตามประเมินผลในการลดความเหลื่อมล้ารายได้และทรัพย์สินจากการเก็บ
ภาษีจากฐานทรัพย์สินตามกฎหมาย
- กาหนดกรอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
สาคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและผลประโยชน์ของประเทศไทย
- ให้ความสาคัญลาดับแรกกับการคืนเงินหรือทรัพย์สินให้ประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐหรือบริษัทเอกชน สามารถคืนเงินหรือทรัพย์สินให้ประชาชนได้โดยตรง
- ใช้โครงการหรือกองทุนที่มีอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- ให้ ป ฏิ รู ป กฎหมายเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า ควรยกเลิ ก การขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝาก ต่างหากจาก
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เ ฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ โดยประกาศกาหนดให้สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่ถูกควบคุม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และผลักดันพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ...
- กระจายอานาจการคลังและรายได้สู่ท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นเก็ บภาษีในฐานที่
กว้างขึ้น
- ศึกษาและจัดทากฎหมายต่อต้านการหลบเลี่ยงภาษี
- การจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรและการบูรณาการทางานร่วมกันของ
หน่วยจัดเก็บภาษีอากรหลัก
ประเด็นที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ

๔.๑-๘
ประเด็นอื่นๆ

เป้าหมายโดยรวม

ตัวชี้วัดโดยรวม

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
เป้ า หมายที่ ๓ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สภาพ
ภูมิอากาศ
ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
- การจัดทาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ...
- ปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการนโยบายผั งเมื อ ง
แห่งชาติ ทบทวนความจาเป็ นในการจั ดตั้ งองค์ก ารบริ หารภาคและอนุ ภาค
ทบทวนความจาเป็นในการจัดตั้ง “องค์การหรือบรรษัทของรัฐ”
เป้าหมายที่ ๖ ยกระดับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้มีหลักสูตรพิเศษด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญานิติศาสตร์
มหาบัณฑิต
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการ
ภาครัฐ
ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐบริ หารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็ น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พื้นที่ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ให้มีกฎหมายกาหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกส่งเสริมสนับสนุน และรับรอง
การรวมตัวของประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้
เบาะแส การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ รวมทั้ ง อนุ วั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ เรื่อง การมีส่วนของประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประเด็ น ที่ ๘ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ
ประชาชนโดยเสมอภาค น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน
สานักงานสภาความ ๑. ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่จะ
มั่นคงแห่งชาติ
ขับเคลื่อนทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย
๒. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และผนึกกาลังร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน หมู่บ้าน ให้มีบทบาทเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ
สานักงาน
ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชนไว้ในเป้าหมายการพัฒนา
คณะกรรมการสิทธิ ประเทศ
มนุษยชนแห่งชาติ ๑. เกณฑ์ ปทั สถานตามกติก าระหว่า งประเทศว่ าด้ วยสิท ธิพ ลเมือ งและสิท ธิ
ทางการเมือง (ICCPR)
๒. กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
(ICESCR)

๒.๒ หน่วยงานที่ตอบความเห็นภายหลังการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๒ หน่วย แบ่งเป็น
๒ กลุ่ม ได้แก่
๒.๒.๑ หน่วยงานที่เห็นด้วยและไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม จานวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๒) กระทรวงการต่างประเทศ (๓) กระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) สานักงานศาลยุติธ รรม (๕) สานักงานอัยการสูงสุด (๖) สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ (๗) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔.๑-๙

๒.๒.๒ หน่ ว ยงานที่ เ ห็ น ด้ ว ยและมี ข้ อ เสนอเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๕ หน่ ว ยงาน สรุ ป แยกตาม
ยุทธศาสตร์ และประเด็นอื่น ๆ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ชาติ
๒. ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

๓. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์

หน่วยงาน
สานักงาน กสทช.

สรุปข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ควรพิจารณาส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการที่สะท้อนถึงวั ฒนธรรมไทยสู่
สากล ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลต่าง ๆ
ประเด็นที่ ๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
ควรพิ จ ารณาก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
โครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิทัศน์สวยงามและ
ยกระดับความปลอดภัยของประชาชน
สานักงานส่งเสริม ประเด็นย่อยที่ ๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
วิสาหกิจขนาดกลาง ควรเพิ่ม “การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการให้บริการของภาครัฐที่มีให้แก่วิสาหกิจ
และขนาดย่อม
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อติดตาม
พัฒนาการของผู้ประกอบการทั้งในภาพรวมและรายกิจการ รวมทั้งส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับ
ความช่ว ยเหลือจากหน่ว ยงานหนึ่ งไปยังอี กหน่วยงานหนึ่ง หรื อจากโครงการหนึ่งไปยั งอี ก
โครงการหนึ่ง”
กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่
“สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ผลิตและพัฒนาเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่”
ควรปรับเพิ่มตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายเฉพาะรองรับประเด็นที่ ๕ ที่ปรับใหม่ เนื่องด้วยตัวชี้วัด
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์มี ๔ ตัวชี้วัด เห็นว่าไม่ครอบคลุมในประเด็นที่ ๕ ใหม่
สานักงาน กสทช. ประเด็นที่ ๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม
ควรพิจารณาส่งเสริมและปลูกฝังองค์ความรู้ดา้ นการรูเ้ ท่าทันสื่อ (Media Literacy) ผ่านสื่อการ
เรียนรู้สมัยใหม่ตั้งแต่เยาว์วัย โดยกาหนดเป็นวิชาหลักในระดับประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัด
ควรมีค่าเป้าหมายที่สังคมเข้าใจง่ายและควรเป็นตัวชี้วัดที่สากลยอมรับมีการเปรียบเที ยบเชิง
การจัดอันดับหรือใช้ตัวชี้วัดของหน่วยงานอื่นๆที่ใกล้เคียงมีความน่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัด ๓.๔ คะแนน PISA สูงกว่า ๕๐๐ คะแนน
“คะแนน PISA สูงกว่า ๕๐๐ คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย OECD”
ควรนิยามคะแนน PISA ให้ชัดเจน “หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student ๔๑๕ Assessment
หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้น”
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
“...โดยให้สถานศึกษาครู อาจารย์ สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต
สาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาทุกรายวิชาและในทุกกิจกรรม…”
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
“...เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิตและการวางแผนการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่าและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”
ควรเพิ่มประเด็นการพัฒนาคนในเรื่องของความมีน้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูต่อ
บุพการี และการคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น
ควรเพิ่มเรื่องการปลูกฝังมารยาททางสังคม การแสดงออกที่เหมาะสม ความเสียสละและความ
กล้าหาญทางจริยธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ การพัฒนาทักษะสาหรั บ

๔.๑-๑๐

๕. ด้านการ
สร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ศตวรรษที่ ๒๑
“...มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Critical Thinking)ใน
ลักษณะสหวิทยาการ…”
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่
“...จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” “ผู้อานวยการให้เกิดการ
เรียนรู้ (facilitater)”…”
“...มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สวัสดิการ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน...”
ควรเพิ่มถ้อยคา จิตวิญญาณของความเป็นครูและวิชาชีพครู
ประเด็นย่อยที่ ๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
“...ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการสนับสนุนการศึกษา...”
ประเด็นย่อย ๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ควรเพิ่มข้อความ “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมที่เข้า
มาร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เนื่องจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะ
มีส่วนทาให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา ช่วยให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้าน
การศึกษา”
กระทรวง
ควรกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายเรื่องการลดอัตรา
ทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิดพัน ธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสาเร็จของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ย่อหน้าแรก
“...ซึ่ งปั ญหาเชิงทรั พยากรและทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มดั งกล่า ว...บริ การของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
เป้าหมายที่ ๑
“อนุรักษ์และรักษาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีและสมดุล”
เป้าหมายที่ ๒
“ฟื้นฟูรักษาและสร้างใหม่ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
เป้าหมายที่ ๓
“...ภายในขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ”
ตัวชี้วัด ๓.๑
การเพิ่มพื้ นที่สี เขีย ว ควรมีฐ านคิ ดตามกรอบแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ โดย
ก าหนดพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ร้ อ ยละ ๔๐ และอี ก ร้ อ ยละ ๑๕ ที่ เ พิ่ ม เป็ น ป่ า เศรษฐกิ จ (สวนป่ า ใช้
ประโยชน์)
ตัวชี้วัด ๓.๒
“พื้ น ที่ เ ขาหั ว โล้ น ต้ น น้ าล าธาร หาดท่ อ งเที่ ย ว...ได้ รั บ การก าจั ด อย่ า งถู ก สุ ข อนามั ย หลั ก
สุขาภิบาล...”
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ควรใช้ เ พี ย งค าใดคาหนึ่ งระหว่ า ง “พลั งงานทดแทน” หรื อ “พลั งงานทางเลื อ ก” หรื อ
“พลังงานหมุนเวียน”
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
“....โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติแนวใหม่...”
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่ นกาเนิด
โดยเฉพาะสั ตว์ป่ าและพั น ธุ์พืชที่ ใกล้ สูญ พั นธุ์ โดยลดอัน ตราการสูญ เสี ย ชนิ ดพั น ธุ์ที่ ถู ก
คุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

๔.๑-๑๑
ควรเพิ่มข้อความต่อท้ายว่า “คุ้มครอง ดูแล และบริหารจัดการสัตว์ป่า”
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
“...ส่งเสริมเร่งรัดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า...”
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
“...การผลิตสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...”
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
“...พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติแนวใหม่ทางทะเล...”
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ จัดการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะขยะและน้าเสีย และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
“...ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและค่ า มาตรฐานสากลโดยปรั บ ปรุ งมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม...และบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม...การพัฒนาระบบจัดการมลพิษ จาก
แหล่งกาเนิดใหม่และมาตรฐานควบคุม...”
ประเด็นอื่นๆ
ภาพรวม

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยงาน
กระทรวง
ศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะ
๑. วิสัยทัศน์ การใช้คา “…เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว…” สะท้อนมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และ
เป็นปัญหาการพัฒนาของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจมากจน
นามาสู่ปัญหาทางสังคม อาจใช้คา “…เป็นประเทศที่พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม…”
๒. ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดต้องสามารถวัด ประเมินผลได้ และบรรลุเป้าหมาย
๓. คาบางคาเป็นคาอ่านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้บางคาเป็นคาที่เข้าใจยาก ควรมีนิยามศัพท์
อธิบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
สานักงาน
การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ควรมี
ผู้ตรวจการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินงานตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งหาก
กาหนดการดาเนินงานแล้ว ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินการ อาจส่งผลทาให้การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ

๓. ความเห็นฝ่ายเลขานุการ
สานักงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
๓.๑ ตัวชี้วัด ได้ประสานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแล้ว เห็นสมควรคงตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพไว้ เพื่อเป็นการผสมผสานตัวชี้วัดทีส่ ะท้อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ ประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานแล้ว
๓.๓ ประเด็ นข้อเสนอเพิ่มเติ มอื่น ๆ ส่ว นใหญ่เป็นข้อเสนอในรายละเอียดซึ่งเห็ นสมควรพิจารณา
ก าหนดไว้ ใ นแผนระดั บ ที่ ๒ อาทิ แม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หรื อ แผนระดั บ ที่ ๓ อาทิ
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ต่อไป
๓.๔ ประเด็นคาศัพท์และคานิยามต่าง ๆ ได้ปรับแก้ไขตามความเห็นของหน่วยงานแล้ว
นอกจากนี้ สานักงานฯ ได้คานึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและ
อยู่นอกเหนือการควบคุม และอาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง
ดังนี้

๔.๑-๑๒
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ

หมายเหตุ
เพิ่ ม เติม ค าว่ า “การบริ ห าร
จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ” เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
และประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานทักษะ ประกอบกับประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ โดยจะมีจานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจทาให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่ง
ปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น
และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพที่มีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไป
เรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีกว่า ซึ่ง
จะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทสังคมไทย นอกจากนี้ ครอบครัวไทยคาดว่าจะมีขนาดเล็กลงและมี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน
และจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมสูงวัยจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญใน
ระยะต่อไป

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็น
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น การลงทุ น และการออม การ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ความมั่ นคงทางสั งคม การบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ งจะเป็ น ประเด็ น ท้ า ทายต่ อ การ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ในทางกลั บกั น ความเปลี่ ย นแปลงจากโลกาภิ วั ตน์ และความก้า วหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิด
นวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ หุ่ น ยนต์ แ ละโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย
ทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็ง
ขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่ม
ทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี
๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่า
ครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากร
ในประเทศไทยจะมี ช่ว งอายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น และจะมี ก ลุ่ ม คนช่ ว งอายุ ใ หม่ ๆ
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะ
ต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่ง

๑. บทนา
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสู งอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็น
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในส่ว นของเสถี ยรภาพทางการเงิน การคลั งของประเทศในการจั ด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ปรั บ ย่ อ หน้ า ใหม่ และสลั บ
ประโยค

๔.๑-๑๓
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
ความเปลี่ ย นแปลงจากโลกาภิ วั ต น์ แ ละความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน
อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ หุ่น ยนต์แ ละโดรน เทคโนโลยี พัน ธุก รรมสมั ยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแน้วโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่ างก้าวกระโดดเหล่านี้
คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ ชิด อาทิ การรวมกลุ่ม ทางการค้าและการลงทุ นที่จ ะมีค วาม
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม
หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการ
ปรั บ ตั ว ซึ่ งจะต้ อ งหยั่ งรากลึ ก ลงไปถึ งการเปลี่ ย นแปลงในเชิ งโครงสร้ า ง การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึ งจาเป็นต้องกาหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรสาหรับประเทศไทย อยู่ใน ๑๐ ลาดับแรกของโลก
๓.๒ ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล อยู่
ใน ๒๐ ลาดับแรกของโลก

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
ปัจ จั ย ด้า นการเปิ ด เสรี ใ นภู มิภ าคและความก้ า วหน้า ของการพั ฒ นาระบบ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้ น และเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ า ย
ประชากรเข้ า ออกประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประชากรที่ มี
ศักยภาพที่มีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลก
สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ การย้ า ยถิ่ น ส่ ว นใหญ่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงาน
ทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทา
ให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้เ กิดความเสี่ยงต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิ อากาศและสิ่ งแวดล้อม และปัจจั ยการพั ฒนาต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ส่ งผลให้
ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุ ม
อย่ า งไรก็ ต าม หลายประเด็ น พั ฒ นาเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว ซึ่ ง จะต้ อ งหยั่ ง รากลึ ก ลงไปถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงในเชิ ง โครงสร้ า ง การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาให้ ป ระเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้ อ มทั้ งแนวยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุด
ด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

หมายเหตุ

ป รั บ แ ก้ ค า “ร ะ เ บี ย ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ภ า ค
ตะวั น ออก” เป็ น “เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
ตาม พระราชบั ญ ญั ติ เ ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มีความเห็นให้พิจารณาปรับ
เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การด าเนิ น การ ตั ว ชี้ วั ด ที่
ปรากฏเป็นการผสมผสานทั้ง

๔.๑-๑๔
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
๓.๓ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี
ยุทโธปกรณ์ แผน ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ การนาเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตาม
โอกาสที่เหมาะสมของประเทศไทย
๓.๕ การพัฒนากลไก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่น คงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การ
บริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ของทุกภาคส่วนในทุก
ประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยการผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่าง
แท้จริง ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน
การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้า
และการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
อย่ า งรุ น แรง รวมไปถึ ง ปั ญ หาการรุ ก เข้ า มาอย่ า งรวดเร็ ว ของทุ น ขนาดใหญ่
เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสาคัญ อันทาให้
จาเป็นต้องมีการบริ หารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการที่เป็นหมุดหมายสาคัญของประเทศให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
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หมายเหตุ
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งปริ ม าณและเชิ ง
คุ ณ ภ า พ ซึ่ ง ส ะ ท้ อ น
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว
ตั ด ค าว่ า ภายในปี พ.ศ.
๒๕๘๐ ออกทั้งหมด

๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้
การบริ ห ารและการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งเดิ น หน้ า ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ของทุก
ภาคส่ ว นในทุ ก ประเด็ น อย่ า งเป็ น ระบบ ส่ งเสริ ม การหารื อ วางแผน และ
ยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศั ยการผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
หลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัย
คุ ก คามและปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ ความมั่ น คงต่ า ง ๆ เช่ น การก่ อ การร้ า ย
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิ น การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การขยายอานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการ
รุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุน
และแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสาคัญ อันทาให้ จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการความ
มั่นคง รวมไปถึ งการส่ งเสริ มผลั กดั นหลักการ นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ตลอดถึ ง
โครงการที่เป็นหมุดหมายสาคัญของประเทศให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด

ตั ด “ด าเนิ น การติ ด ตาม
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ตลอดถึ ง รายงานผลอย่ า ง
จริงจังต่อเนื่อง” นาไปเป็น
ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่หก

๔.๑-๑๕
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้
ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้
ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพั ฒ นาประเทศ โดยเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความพร้ อมในทุ กด้ าน ทั้ งคน
เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการ
ข่าวกรอง เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์
กาหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สาคัญต่าง
ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้าง
พลั งของประชาชนและชุ มชนให้ ร่ วมกั บก าลั งต ารวจ ทหาร และหน่ วยงานด้ าน
ความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาคัญต่าง ๆ อาทิ ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของมหาอานาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง
ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่ว นราชการต่า ง ๆ ให้ดาเนิน การไป
ตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กาหนดอย่างราบรื่น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในระยะ
๒๐ ปี
๓.๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ
๕ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
๓.๓ ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
๓.๔ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย International Institute
for Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่
ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นประเทศรายได้สูง
๓.๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕ ต่อปี
๓.๓ ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี
๓.๔ อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดย International
Institute for Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของ
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

หมายเหตุ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเติม
เรื่ อ ง “การพั ฒ นาระบบ
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ส นั บ สนุ น
ก า ร พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม”
การด าเนิ น การ พิ จ ารณา
เพิ่มเติมในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

มีความเห็ นให้พิ จารณาปรั บ
เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การด าเนิ นการ ได้ ปรั บ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ โดยไม่ได้ระบุ
เกณฑ์ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น เพื่ อ ให้
ตัวชี้วัดสามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามเกณฑ์ ใ นแต่ ล ะช่ ว งที่
เปลี่ ย นไป และตั ดค าว่ า ใน
ระยะ ๒๐ ปี ออกจากตัวชี้วัด
ปรั บ เลขข้ อ เป็ น ๔.๑ และ
๔.๑.๑ ตามลาดับ
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอาใจใส่ดูแล ๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภคที่เอาใจใส่ ข้ อ เสนอแนะ ให้ ป รั บ ค าว่ า
สุขภาพมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีใน ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอันตรายจากการปนเปื้อน ความช่วยเหลือทางการเงิน
สินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและ สารเคมีในสินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ การด าเนิ น การ ปรั บ เป็ น

๔.๑-๑๖
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
สินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และให้ความสาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิต
และผู้บริ โภคทั่ว โลกในเรื่องความสาคั ญของมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร โดยการควบคุมป้องกันอันตรายจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร จึง
ต้องให้ความสาคัญกับเกษตรปลอดภัย โดยการจูงใจและวางกรอบให้เกษตรกร
และผู้ผลิตทาการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
การจั ด การคุ ณ ภาพทางการเกษตรที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล
เพื่ อมุ่ งสู่ การเลิ กใช้ส ารเคมี ในภาคเกษตร การเพิ่ มพื้ น ที่แ ละปริ ม าณการผลิ ต
เกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรใน
การทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์ในท้ายที่สุด
ตลอดจนสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ เ กษตรกรที่ ต้ อ งการท า
การเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สาหรับการตรวจสอบ
ที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
๒.๒
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านบริการ
การแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้
บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่
เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์
การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลด
ต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล
และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งรวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ ให้ สามารถเรียนรู้ การใช้ และพั ฒนาเทคโนโลยี ในการรั กษาและจั ดหา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างเพียงพอ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และให้ความสาคัญกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างความ
ตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสาคัญของมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยการควบคุมป้องกันอันตรายจาก
ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร จึงต้องให้ความสาคัญกับเกษตรปลอดภัย โดยการจูงใจ
และวางกรอบให้ เ กษตรกรและผู้ ผ ลิ ต ท าการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับ
การรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้าน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร
การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยน
ผ่ า นไปสู่ ก ารท าเกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นท้ า ยที่ สุ ด ตลอดจนสนั บ สนุ น กลไกทาง
การตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบ
ตรวจสอบย้ อนกลั บ สาหรับ การตรวจสอบที่ม าของสินค้ าในทุ กขั้นตอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการการแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ
เพื่อรองรับความต้องการใช้ บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคม
ผู้ สู ง อายุ และความต้ อ งการการแพทย์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและ
อุป กรณ์ ก ารแพทย์ การผลิ ต อวั ย วะเที ย ม การผลิ ต เวชภั ณ ฑ์แ ละครุ ภั ณ ฑ์
การแพทย์ การผลิตเภสั ชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการ
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยี ก ารแพทย์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ คนไทย การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใ นบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล
ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความ
มั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

หมายเหตุ
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทาง
การตลาดแก่ เ กษตรกร ที่
ต้ อ ง ก า ร ท า ก า ร เ ก ษ ต ร
อินทรีย์

ตั ด ซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นา
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้
สามารถเรี ย นรู้ ก ารใช้ แ ละ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการ
รักษาและจัดหาบุคลากรใน
ด้า นต่ าง ๆ ที่ ต้อ งการอย่ า ง
เ พี ย งพอ เ นื่ อ งจ า ก เ ป็ น
ป ร ะ เ ด็ นที่ ค า บ เ กี่ ย ว กั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๓ แ ล ะ
สามารถนาไปกาหนดในแผน
บทต่อไปได้

๔.๑-๑๗
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุก
ระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและ
ความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุค
ใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแ ลความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จาก
การท่ อ งเที่ ย วให้ เ อื้ อ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชนและเศรษฐกิ จ ต่ อ เนื่อ ง พั ฒ นาแหล่ ง
ท่อ งเที่ย วเดิม และสร้า งแหล่ งท่ องเที่ ยวใหม่ที่ มีเ อกลัก ษณ์ เฉพาะโดยคานึงถึ ง
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโต
ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชน
และเมื องอย่ างทั่ วถึ งและยั่ งยื น และพั ฒนาการเชื่ อมโยงการท่ องเที่ ยวไทยกั บ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจ
ตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการ
เป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ ส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลกที่ ดึ ง ดู ด
นักท่ องเที่ ยวทุกระดั บและเพิ่ม สัด ส่ว นของนักท่ องเที่ ยวที่มีคุ ณภาพสูง มุ่ ง
พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และ
วั ฒ นธรรมไทย และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอด
รับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การ
ดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคน
พิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชนและเศรษฐกิ จ ต่ อ เนื่ อ ง พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเดิ ม และสร้ า งแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะโดยค านึ ง ถึ งศั ก ยภาพของแต่ ล ะพื้ น ที่
รวมทั้งส่งเสริ มการท่องเที่ ยวพานั กระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิ เวศ และทรัพยากรที่ เอื้อต่ อการเติบ โตของการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ
เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอด
การท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ

๔.๒ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
แห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย
ยกระดับจังหวัดสาคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมการ
สร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อ

๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทาให้
ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง

หมายเหตุ
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กี ฬ า มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
ประเด็ น ที่ ๓ แม่ เ หล็ ก การ
ท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก ควร
มุ่งเน้นการพัฒนาบนรากฐาน
หรื อ จุ ด แข็ ง ของความเป็ น
ไทย และทุนวัฒนธรรมไทย
โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด การ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
ยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิง
กี ฬ า ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี ก าร
พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
ให้เพียงพอกับความต้องการ
ทั้ ง ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ
คุ ณ ภา พเ พื่ อ รองรั บกา ร
เติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในอนาคต
การดาเนินการ ปรับในส่วน
ของการพัฒนาบุค ลากร ไป
อยู่ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ และ
เปลี่ยนเป็น ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่
เอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตของการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
แยกเป็ น ๒ ประเด็ น การ
พัฒนา และปรับแก้คา “การ
พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ภาค
ต ะ วั น ออก ดั งเ ช่ น เ ข ต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

๔.๑-๑๘
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
การสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และ
ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ น โดยการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวั น ออก ดั ง เช่ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตะวั น ออกให้ มี ค วามพร้ อ มทาง
โครงสร้างพื้นฐานที่จะทาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนา
ภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โดยคานึงถึงการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อน
บ้าน การยกระดับจังหวัดสาคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจาภาค เพื่อเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อน
บ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การ
สร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่ แตกต่างกันของแต่ละ
จังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัด
เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการ
ใช้มหาวิทยาลัยในแต่ล ะภูมิ ภาค และสถาบันการศึ กษาท้องถิ่ น ขับเคลื่อนองค์
ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและ
บู ร ณาการกลไกภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจ
การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และ
ภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและ
กันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอานวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการ
สนับ สนุน ให้ เกิด การลงทุนในอุต สาหกรรมและบริก ารเป้า หมายที่ มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน
๔.๔.๓ เพิ่ ม พื้ น ที่ แ ละเมื อ งเศรษฐกิ จ สร้ า งศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ และ
นวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะ
ด้านเพื่อ ส่งเสริ มการสร้างคลั สเตอร์ ของเกษตร อุต สาหกรรม และบริ การ
ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การ
ยกระดั บ จั งหวั ด ส าคั ญ เป็น เมื อ งเศรษฐกิ จ ประจ าภาค เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศ
เพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภ่ าคต่าง ๆ ของไทย
การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของ
แต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และ
บริก าร พร้อ มทั้ งการส่งเสริม และพั ฒนาเมื องสร้ างสรรค์ เพื่อ ให้ เมื องเป็ น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้
เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ ม หาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค และ
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและ
บู ร ณาการกลไกภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็นการเริ่มต้น
ธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการขอและ

หมายเหตุ
เป็น “เขตพัฒนาพิเศษภาค
ต ะ วั น อ อ ก ” ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ เ ขตพั ฒ นา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก และ
เ พิ่ ม ค า ว่ า เ ข ต เ ศ ร ฐ กิ จ
ชายแดน

ข้ อ เสนอแนะ ให้ ป รั บ ค าว่ า
การได้รับสินเชื่อ
การด าเนิ ก าร ปรั บ เป็ น
กระบวนการขอและได้ รั บ

๔.๑-๑๙
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
ลงทุ น การชาระภาษี และการค้ า ระหว่ า งประเทศ รวมทั้ งการพั ฒ นาระบบ
คุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ
และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ รองรั บภาคการผลิตและบริการ
รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบ
กลางส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรม และศู น ย์ ต รวจรั บ รองคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การดาเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ให้มี ความเป็ นอัจ ฉริ ยะ โดยบูรณาการการท างานร่ วมกัน ระหว่า งภาครัฐ และ
เอกชน และพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละให้ ค าปรึ ก ษาทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและ
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน
โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
หมายเหตุ
ได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชาระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อ
รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบ
มาตรวิ ท ยา ระบบทดสอบ และระบบรั บ รองคุ ณ ภาพ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบกลางสาหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล โดย
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้าง
ระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบู รณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ
ให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้ง
ในระดับส่วนกลางและชุมชน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากร
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓. ตัวชี้วัด
๓.๕ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให้ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม ๓.๕ ตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม

๔.๒ การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนเชิ ง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัย
ผู้ใหญ่ วั ยแรงงาน และวั ยผู้สู งอายุ เพื่ อสร้ างทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่มี ศัก ยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน
วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

กพร. มีความเห็นว่า ตัวชี้วัด
๓.๕ ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็น
รูปธรรม
การดาเนินการ ปรับตัวชี้วัด
แ ต่ ยั ง ค ง ลั ก ษณ ะ เ ดิ ม ไ ว้
เพื่ อ ที่ จ ะ ได้ มี การ พั ฒ นา
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในขั้นตอน
ของการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลต่อไป
ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ใ ห้
ข้อคิดเห็น เรื่องการคืนคนดี
สู่สังคม
การด าเนิ น ก าร ได้ เ พิ่ ม
ข้อความไปในยุทธศาสร์ ๔.๒
ว่ า รวมถึ ง การพั ฒ นาและ

๔.๑-๒๐
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)

๔.๒.๒ ช่ ว งวั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น ปลู ก ฝั ง ความเป็ น คนดี มี วิ นั ย พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้า นการคิ ดวิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ ความสามารถในการแก้ ปัญ หาที่ ซับ ซ้ อน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโ ภค โดยกาหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความเสมอภาคที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดเก็ บภาษี การถื อครองทรัพ ย์สินใน
ลักษณะภาษีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราก้าวหน้า
ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นการเก็บจากผู้ที่ครอบครองที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างจานวนมากและมีมูลค่าสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพื่อลดการส่ง
ต่อความมั่งคั่งของคนรวยในระดับบนและช่องว่างความเหลื่อมล้า การจัดเก็บภาษี
กาไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน การขยายฐานภาษีโดยให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่ม
คนรายได้ปานกลางขึ้นไปเข้าสู่ระบบภาษี การปรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอ
ภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินของ
ประชาชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการทาธุรกรรม
ออนไลน์เพื่อลดการเลี่ยงภาษี และการกาหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และ
ค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการจั ด บริ ก ารที่ ชั ด เจน ตลอดจนการคุ้ ม ครอง

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
หมายเหตุ
รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ ปรับทัศนคติให้คนทุกช่ว งวัย
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข
และเป็ น ก าลั งสาคั ญ ในการ
พัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ช่วงวัย เรี ยน/วัยรุ่ น ปลู กฝั งความเป็น คนดี มีวิ นัย พั ฒนาทั กษะ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ใ ห้
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ ข้อคิดเห็น เรื่องการคืนคนดี
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี สู่สังคม
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ปั ญ หาหรื อ อาชญากรรมต่ า ง ๆ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี การด าเนิ น ก าร ได้ เ พิ่ ม
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึง ข้ อ ความไปในยุ ท ธศาสตร์
ทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ ๔.๒.๒ ว่ า มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ปั ญ หาหรื อ อาชญากรรม
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน ต่าง ๆ
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของประเทศ มี ทั กษะชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มและท างานกั บ ผู้ อื่ น ได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อสร้างความเสมอภาคที่สาคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สิน
ในลั กษณะภาษีความมั่งคั่ ง โดยเฉพาะภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างในอั ตรา
ก้ า วหน้ า ตามมู ล ค่ า ของที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง โดยเน้ น การเก็ บ จากผู้ ที่
ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจานวนมากและมีมูลค่าสูง รวมถึงการเก็บ
ภาษีมรดก เพื่อลดการส่งต่อความมั่งคั่งของคนรวยในระดับบนและช่องว่าง
ความเหลื่อมล้า การจัดเก็บภาษีกาไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน การขยาย
ฐานภาษีโดยให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไปเข้าสู่ระบบภาษี
การปรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ของประชาชน การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการทาธุรกรรมออนไลน์เพื่อลด
การเลี่ยงภาษี และการกาหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม

ส า นั ก ง า น ป ลั ด ส า นั ก
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี มี
ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มประเด็น
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี
บทบ า ทในกา ร คุ้ ม ค ร อง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
การด าเนิ น ก าร ได้ เ พิ่ ม
ข้อความในประเด็น ๔.๑.๒
ว่ า และส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี
บทบ า ทในกา ร คุ้ ม ค ร อง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔.๑-๒๑
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
ผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการ
คุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการ
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภค
อย่างยั่งยืน
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจากัดการ
ถือครองที่ดินแบบผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อน
พื้นที่ทากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนา
ระบบธนาคารที่ ดิ น ก าหนดมาตรการเพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ มี
กรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกระจายการถือครองที่ดินใน
ขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครอง
ที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์
สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสาหรับประชาชน และการ
กาหนดมาตรการอื่ นเพื่ อกระจายการถือครองที่ดิ นและการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
๔.๑.๔ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ้ ม ครองแรงงานไทย ให้ เ ป็ น แรงงานฝี มื อ ที่ มี
คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน โดยส่งเสริม
การปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าให้กับธุรกิจได้ ออกกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้าง
ตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มของแรงงานเพื่อ
ปกป้องสิทธิและลดความเสียเปรียบ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่ง
เงิ น ทุ น เพื่ อ ผู้ ใ ช้ แ รงงานในสถานประกอบการ รวมถึ ง การก าหนดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติเพื่อดูแลแรงงานไทยตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนการพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพแรงงาน ทั้ งในด้ า นทั ก ษะฝี มื อ แรงงานและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนา
ตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อนาไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้น
การแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิด
สิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจากัด
การถือครองที่ดินแบบผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับ
ซ้อนพื้นที่ทากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
พัฒนาระบบธนาคารที่ดิน กาหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกระจายการถือครอง
ที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
การถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้
มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอ
พิจารณาสินเชื่อกับสถานบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสาหรับประชาชน และการ
กาหนดมาตรการอื่นเพื่อกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
คุณภาพและความริ เริ่ มสร้า งสรรค์ มี ความปลอดภั ยในการท างาน โดย
ส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถเพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าให้กับธุรกิจได้ ออกกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการจัดโครงสร้าง
ค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มของ
แรงงานเพื่อปกป้องสิทธิและลดความเสียเปรียบ ส่งเสริมกลไกและระบบการ
ออมและแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ผู้ ใ ช้ แ รงงานในสถานประกอบการ รวมถึ ง การ
ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ ใ นการดู แ ลแรงงานไทยตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะ
ฝีมือแรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่ อ
ส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้

หมายเหตุ

ข้ อ เสนอแนะให้ ป รั บ ค าว่ า
หลั ก ทรั พ ย์ เป็ น ใช้ เ ป็ น
หลั ก ฐานประกอบการขอ
พิ จ า ร ณ า ข อ สิ น เ ชื่ อ กั บ
สถาบันการเงินได้
การดาเนินการ ปรับเป็น
ปรับ ระบบเอกสารสิ ทธิ์ การ
ถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ
ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มี
ที่ ดิ น เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ใ ช้ เ ป็ น
หลั ก ฐานประกอบการขอ
พิจารณาสินเชื่อกับสถานบัน
การเงินได้
ส านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า ให้ ข้ อ เสนอแนะ
ประเด็ น มาตรการทางการ
บริหารและกฎหมาย
การดาเนินการ ได้ตัดส่วนที่
เฉพาะเจาะจงออกไป และ
ปรับเป็น รวมถึงการ
กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติในการดูแล
แรงงานไทยตาม
มาตรฐานสากล

๔.๑-๒๒
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เดิม)
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
หมายเหตุ
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี มี
ข้อเสนอแนะให้เพิ่ม “อย่าง
ทั่วถึง” ในหัวข้อประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔.๑.๘

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า ๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้าน
ของประเทศ โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ น้าของประเทศ โดยจั ด ให้ มี น้ าสะอาดใช้ ทุ ก ครั ว เรื อ นในชุ ม ชนชนบท ใน
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสม
ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ แอ่ง พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้า
น้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ ธรรมชาติ แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า
ตามเกณฑ์ มีการจัดทาแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า แผน และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทาแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่ วมกับ
ป้ อ งกั น แผ่ น ดิ น ถล่ ม แผนอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู รั ก ษาสภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม แหล่ ง น้ า แผนรักษาเขตต้นน้า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพ
ธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้า สิ่งแวดล้อม แหล่งน้าธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญ และมี
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้าที่ การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้ งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดั บ
สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง สากล โดยการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็น
กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบและ ธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและ
กลไกการจัดสรรน้า การกาหนดสัดส่วนน้าที่จาเป็นและเป็นธรรม การยกระดับ ใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้า การกาหนดสัดส่วนน้าที่จาเป็น
ผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทาง และเป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
บุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การ การเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การ
ดาเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์ พัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดาเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของ
อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ ประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
และการด าเนิ น การร่ ว มใช้ น้ ากั บ แม่ น้ าระหว่ า งประเทศ โดยพิ จ ารณาและ ประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการดาเนินการร่วมใช้น้ากับแม่น้า
ดาเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดาเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยง
และมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง กับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะ
จากภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จากน้ าตามหลั ก วิ ช าการให้ อ ยู่ ใ นขอบเขตที่ ค วบคุ ม ที่ มี วิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลัก
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ใน วิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของ
เวลาอันสั้น
แต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)

กพร. มี ข้ อ เสนอแนะเรื่ อ ง
การจัดตั้งองค์กรใหม่
มาตรการ ปรั บ เป็ น การ
บริหารจัดการการจัดหาและ
ใช้น้าที่ได้สมดุล

๔.๑-๒๓

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอความเห็ น ชอบร่ างยุ ทธศาสตร์ช าติตามที่ฝ่ ายเลขานุการเสนอ เพื่ อนาเสนอให้ คณะรัฐ มนตรี
พิจารณาภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป
๔.๒ สาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ขอความเห็นชอบให้สานักงานฯ
เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๕. มติที่ประชุม

๔.๓-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ :
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ :

เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ

๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการเสนอระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๑.๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักงานฯ เร่งดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดย
มุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่เป็นภาระของ
หน่ ว ยงานมากจนเกิน ไป และน าเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจารณาโดยเร็ว เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
๑.๓ วันที่ ๒๐ เมษายน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศตามที่กรรมการและเลขานุการฯ เสนอ ซึ่งหลักการและร่างระเบียบฯ ยึดหลักการตาม
หมวด ๓ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักการตามนัย
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการประเมินที่
สามารถประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ และไม่ เ ป็ น ภาระของหน่ ว ยงาน
โดยมอบหมายให้ ส านั ก งานฯ หารือร่ว มกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงร่ า ง
ระเบี ย บฯ ให้ เ ป็ น ไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ก่ อนการนาเสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้มีหนังสือถึงสานักงบประมาณ ที่ นร ๑๑๒๐/๒๒๕๘ ลงวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการการพัฒนาระบบรายงาน
การติ ดตามและประเมิ นผลของยุ ทธศาสตร์ ชาติ และการปฏิ รู ปประเทศ (eMENSCR) ด้ ว ยแล้ ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงบประมาณ
๑.๔ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓
(กร๔)/๔๒๖๒ เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในระยะต่อไป โดยมีสาระสาคัญในส่วนของการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศฯ ในประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลาของการรายงานฯ กระบวนการขอข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้ระบบสารสนเทศฯ ซึ่งสานักงานฯ ได้นาประเด็นข้อคิดเห็นดังกล่าวประกอบการพิจารณาการ
จั ดทาระเบี ยบหลั กเกณฑ์ฯ เพื่อใช้ ในการหารื อกั บส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาด้ว ย โดยยึ ด
หลักการ ตามหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ ของ

๔.๓-๒
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักการตามนัย
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการพิจารณาหารือ
๑.๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้ดาเนินการหารือร่ว มกับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ว
๑.๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้มีหนังสือขอความเห็นต่อร่างระเบียบฯ จากองค์กรใน
ฝ่ายนิ ติบั ญญัติ ฝ่ ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และพระราชบั ญญั ติแผนและขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิรู ปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บั ญญัติ ว่าให้
สานักงานฯ ประสานและปรึกษาหน่วยงานที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการ หากมีการวางระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของหน่วยงานดังกล่ าว โดยขอให้ หน่วยงานตอบกลับมายังส านักงานฯ
ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หลักการและสาระสาคัญของร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๒.๑ หลักการ ยึดหลักการตามหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
หมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง
หลักการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการ
ประเมินที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน
๒.๒ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
๒.๒.๑ การรายงาน วงรอบ และผู้อนุมัติการรายงาน กาหนดให้หน่วยงานรายงานผ่านระบบ
eMENSCR โดยพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบในการ
รายงาน และรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขเป็นรายไตรมาส โดยจะใช้คณะทางานพิเศษภายในสานักงานปลัดกระทรวงของแต่
ละกระทรวงหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นกลไกหลักในการอนุมัติการรายงานเข้าสู่ระบบ eMENSCR
๒.๒.๒ การติ ด ตาม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเรียกค้นข้อมู ลจาก
ระบบ eMENSCR เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
๒.๒.๓ กรณี ข้อมูลไม่เพียงพอ หากปรากฏว่าข้อมูล ตามระบบ eMENSCR ที่ได้รายงานต่อ
คณะกรรมการต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล หรือ
คณะกรรมการต่าง ๆ ต้องการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลในระดับพื้นที่ ให้
คณะกรรมการดังกล่าว ดาเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบ eMENSCR หรือมอบหมาย
สานักงานฯ ดาเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเรียกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาชี้แจง
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือทาการใด ๆ เพื่อให้การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลไม่
เป็ น ภาระของหน่ ว ยงานมากเกินไปตามนัยของมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม

๔.๓-๓
๒๕๖๑ ยกเว้ น กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ มี ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ทั้ ง จากระบบ
eMENSCR หรือแหล่ งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ปรากฏชัดว่าจาเป็นต้องดาเนินการ
ติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผลอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่
หลวงต่อการพัฒนาประเทศ
๒.๒.๔ กรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น การไม่ ส อดคล้ อ ง หากปรากฏให้ เ ห็ น ว่ า มี ห น่ ว ยงานรั ฐ ใด ๆ ได้
ดาเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนในหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด
๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒.๕ การประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นรายงาน สานักงานฯ จะประมวลรายงานนาเสนอ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนิ น การปฏิรู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง จัดทารายงานฉบั บสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับทราบ และร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ
๓. ความเห็นต่อร่างระเบียบฯ จากองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานตอบความเห็นกลับมาจานวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ สานักงานอัยการสูงสุด โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับร่าง
ระเบี ย บฯ โดยมี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น เรื่ อ งการขอสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กดู ข้ อ มู ล ความสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาครัฐอื่น เป็นต้น ซึ่งสานักงานฯ ได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๓-๑ และ 4.3-2)
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ และมอบหมายให้ ส านักงานฯ นาเสนอคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๕. มติที่ประชุม

เอกสำรแนบวำระที่ ๔.๓-๑
หน่วยงาน
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ความเห็น
๑. ระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศที่สำนัก งำนฯ ได้จัดทำ
ขึ้นควรกำหนดให้สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีสิทธิ์
เข้ำถึง ข้อมูล ในระบบได้ต ำมควำมจำเป็นต่อ กำรท ำ
หน้ำที่ของวุฒิสภำ ในช่วงเวลำของกำรใช้บทเฉพำะ
กำล ตำมมำตรำ ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
๒. ขอปรับควำมในข้อ ๑๒ และ ๑๓ จำก “กำหนดให้
ส ำนั ก งำนจั ด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน
ประจ ำปี ต ำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละแผนกำรปฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ช ำ ติ
คณะรัฐมนตรี หั วหน้ำขององค์ก รในฝ่ำยนิติบัญญั ติ
ฝ่ำยตุล ำกำร องค์ ก รอิส ระ และองค์ก รอั ย กำรและ
รั ฐ สภำทรำบภำยในเก้ ำ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบ
กาหนดระยะเวลาที่สานักงานกาหนดให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ต้ อ งรายงานผลการด าเนิ น การตามข้ อ ๕
วรรค ๑” เป็น “กำหนดให้สำนักงำนจัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศต่ อ คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำขององค์กรใน
ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ และองค์กร
อัยกำรและรัฐสภำทรำบภำยในเก้ำสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากหน่วยงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรำ ๒๔ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.จั ดทำยุท ธศำสตร์
ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมำตรำ ๒๕ วรรค ๒ แห่ ง
พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ.๒๕๖๐
๓. ขอปรับคำผิด ดังนี้
- ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง “เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม …..ต่อ
คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ คณะกรรมกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ และที่ประชุมร่วม”
- ข้อ ๗ (๒)(ค) “มอบหมำยให้สำนักงำนฯ เชิญผู้แทน
หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมำชี้ แ จงให้ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติม”
- ข้ อ ๑๑ (๒) จำก “หำกเป็ นกรณี มี … แห่ ง
พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็ น “หำกเป็ นกรณี มี … แห่ ง
พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐”
- ข้ อ ๑๓ จำก “หั วหน้ ำ หั ว หน้ ำองค์ ก รในฝ่ ำ ยนิ ติ
บัญญัต”ิ เป็น “หัวหน้ำองค์กรในฝ่ำยนิติบัญญัติ”
เห็นด้วยกับร่ำงระเบียบฯ
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
เห็นด้วยกับร่ำงระเบียบฯ
สำนักงำนศำลยุติธรรม
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำร ร่ำงระเบีย บมีควำมครบถ้วนแล้ว และมีข้อเสนอแนะว่ ำ
เลือกตั้ง
เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่หน่วยงำนของรัฐตำมหลักกำร ในข้อ
๓ ของร่ำงระเบีย บ สำนัก งำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ควรพิจำรณำ เชื่อมโยงและ/
หรือใช้ฐำนข้อมูลกับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
จ่ ำ ย งบประ มำณ ที่ หน่ วย งำนของ รั ฐ ส่ ง ให้ ส ำนั ก
งบประมำณ ตำมแบบ สงป. ๓๐๑ ซึ่งต้องรำยงำนเป็นรำย

หมายเหตุ
๑. สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรเพิ่มสิทธิกำรเข้ำระบบ
ให้กับสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

๒. กำรระบุเนื้อควำมตำมข้อ ๑๒ และ ๑๓ มีควำม
สอดคล้ อ งแล้ ว กั บ มำตรำ ๒๔ วรรค ๑ แห่ ง
พ.ร.บ.กำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ช ำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และมำตรำ ๒๕ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.แผนและ
ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น กำรปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่ ร ะบุใ ห้ห น่ว ยงานฯ เป็น ผู้ก าหนด
ระยะเวลาการรายงานผลของหน่วยงาน
๓. ส ำนั ก งำนฯ ได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ แก้ ไ ขค ำผิ ด
ดังกล่ำว ๆ แล้ว

ได้ระบุเรื่องการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ไว้แล้ว
ใน ข้ อ ๑๔ “เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรติ ด ตำม กำร
ตรวจสอบ และกำรประเมิน ผลกำรด ำเนิ นกำรตำม
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ ให้
สำนักงำนประสำนและจัดทำควำมเชื่อมโยงระบบกับ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำน
ของรั ฐ อื่ น โดยเฉพำะข้ อ มู ล ด้ ำ นงบประมำณ กำร

เอกสำรแนบวำระที่ ๔.๓-๑
หน่วยงาน

ความเห็น
ไตรมำสอยู่แล้ว

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

หมายเหตุ
เบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ และกำรรำยงำนผล กำร
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง”
-

เห็นด้วยกับร่ำงระเบียบฯ
เห็นชอบในหลักกำร โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. ร่ำงระเบีย บ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง มีกำรพิมพ์คำด ๑. สำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรปรับแก้ไขคำผิด
เคลื่อน มีคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
ดังกล่ำว แล้ว
ซ้ ำกั น ควรแก้ ไ ขค ำแรกเป็ น คณะกรรมกำร ๒. สำนักงำนฯ จะได้ปรับปรุงระเบียบตำมควำมเห็น
ยุทธศำสตร์ชำติ
ของหน่วยงำนต่อไป
๒. ร่ำงระเบีย บ ข้อ ๑๐ ที่ระบุว่ำ “ให้หน่วยงำน
ของรัฐรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่
สำนักงำนกำหนด” ควรให้หน่วยงำนของรัฐได้มี
ส่วนร่วมในกำรกำหนดตัวชี้วัดร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชำติ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถปฏิบัติ
ตำมตัวชี้วัดได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อไป

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑
(อยู่ระหว่ำงกำรรอควำมเห็นเพิ่มเติมจำก สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร สำนักงำนศำลปกครอง กรมพระธรรมนูญ
สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ)

เอกสารแนบวาระที่ 4.3-2
ร่าง
ระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ....

โดยที่พ ระราชบั ญ ญัติ การจัด ทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญั ติแ ผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ
เพื่อให้การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. พ.ศ. ....”
ข้อ ๑/๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการปฏิรูป ” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
“กรรมการปฏิรูป” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
“ที่ประชุมร่วม” หมายความว่า การประชุมร่วมกันตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒
“ระบบ” หมายความว่ า ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดให้มีขึ้นตามข้อ ๔
ข้อ ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การการติ ด ตาม การตรวจสอบ และ
การประเมิน ผลได้อย่ างเป็ นรู ปธรรม การไม่ส ร้างภาระแก่ห น่ว ยงานของรัฐมากเกินความจาเป็นการลดภาระ
ในการเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ การลดการใช้กระดาษ
การบูรณาการร่วมกับระบบข้อมูลอื่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้ อ ๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นช่องทางในการรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อสานักงาน และ
เป็นช่องทางสาหรับสานักงานในการรายงานผลการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ และที่ประชุมร่วม
ให้ ส านั กงานมี หน้ าที่ ควบคุ ม ดู แล และรั กษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี
ความเสถียร มีการป้องกันความลับ และมีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วย
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านระบบเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการ
การรายงานผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐ จัดทาโดยมีรายการตามแบบ
ที่สานักงานกาหนด ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดาเนินงาน
(๒) ความสอดคล้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
(๓) ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
(๔) ปัญหาหรืออุปสรรค
(๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนดหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามแบบที่สานักงานกาหนด ให้สานักงาน
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากระบบและรายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทราบผ่านระบบต่อไป
ข้อ ๖ ให้สานักงานมีหน้าที่ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบ ให้สามารถรายงานข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และ

๓
คณะกรรมการปฏิ รู ป ได้ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการดั งกล่ า วใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาด าเนิ นการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอานาจของตนตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่ คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ช าติ หรื อ
คณะกรรมการปฏิรูปเห็นว่า ข้อมูลในระบบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการชุดของตนยังไม่เพียงพอต่อการติดตาม
การตรวจสอบ หรือการประเมินผล ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ให้คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานเพื่อให้ดาเนินการให้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่ไม่จาเป็นเร่งด่วน ให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) ขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบตามช่องทางที่สานักงานได้จัดไว้ให้ และหากปรากฏว่าข้อมูล
ที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนินการตาม (ข)
(ข) มอบหมายให้ส านักงานขอข้อมูล เพิ่มเติมจากหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง และหาก
ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนินการตาม (ค)
(ค) มอบหมายให้สานักงานเชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากระบบหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี
ความน่าเชื่อถือที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูป
เห็นว่าจาเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติใน
ระดับพื้นที่ ให้คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานเพื่อให้ดาเนินการให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วและหากปรากฏ
ว่าข้อมูล ที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดังกล่าวประสานกับผู้ตรวจราชการประจาสานัก นายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้น ๆ ในการดาเนินการดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลจากผู้ตรวจราชการประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้น ๆ แล้ว
ข้อ ๙ ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าหน่วยงานของรัฐดาเนินการไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานประสานงานกับหน่วยงานของรัฐให้ ดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรื อ แผนการปฏิ รู ป ประเทศและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูป เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๐ เพื่อ ประโยชน์ ในการประเมินผลการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์ช าติและการปฏิรู ป
ประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในระดับใด และนาไปสู่ข้อเสนอในการขอปรับแผนการดาเนินการ การเร่ งรัดและ
ติดตามให้ได้ผลตามที่กาหนด และการปรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการจัดทาเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์

๔
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หรือ
คณะกรรมการปฏิรูปพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนการปฏิรูปประเทศโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) หากเป็นกรณีที่ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศ
ให้คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งต่อสานักงานเพื่อประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจง
ข้อขัดข้องโดยเร็ว และเมื่อสานักงานดาเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
(๒) หากเป็นกรณีมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือสังคมของ
ประเทศให้คณะกรรมการดัง กล่าวดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลแห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผลแห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๒ ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้า องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และ
องค์ ก รอั ย การ และรั ฐ สภาทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบก าหนดระยะเวลาที่ ส านั ก งานก าหนด
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดาเนินการตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
รายงานสรุ ป ผลตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ร ายละเอี ย ดและเป็ น ไปตามแบบที่ ส านั ก งานก าหนด
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ปัญหาหรืออุปสรรค
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ ๑๓ ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เสนอต่อที่ประชุมร่ วมเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สานักงานเสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่สานักงานกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการ
ดาเนินการตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
ข้ อ ๑๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สานักงานประสานและจัดทาความเชื่อมโยงระบบกับ ฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐอื่น โดยเฉพาะข้อมูลด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
และการรายงานผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ ให้สานักงานเผยแพร่รายงานผลการดาเนินการที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รายงาน
สรุ ป ผลการดาเนิ น การประจ าปี ตามข้ อ ๑๒ และข้ อ ๑๓ รายงานเป็ นการเฉพาะเรื่ อ งตามมาตรา ๒๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๘ แห่ง

๕
พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ ป ระชาชนทราบทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานโดยเร็ว
ข้ อ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี ช่ อ งทาง
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานหรือช่องทางอื่น ที่ให้ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
หน่วยใดไม่ดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้สานักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ข้อ ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

