ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทาเนียบรัฐบาล
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ระเบียบวาระที่
26 กันยายน 2560

1
2
3

4

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ จานวน 1 เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 4 เรื่อง
3.1 แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
3.2 รายชื่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ
3.3 ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....
3.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....
3.5 ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านต่าง ๆ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
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ข้อเท็จจริง
1.1 พระราชบัญ ญัติ การจั ดทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) มาตรา 12
กาหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ (2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรอง
ประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (3) ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง (๔) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม (5) ปลัด กห. ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผบ.ตร. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ประธานสภาหอการค้ าแห่ ง ประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็น
กรรมการ และ (6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 17 คน
1.2 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตินอกเหนือจากกรรมการโดยตาแหน่งที่มีอยู่แล้ว (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติลง
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560) ดังนี้ (1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ และ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มี
รายชื่อดังนี้
(2.1) นายกานต์
ตระกูลฮุน
(2.2) นายชาติศิริ
โสภณพนิช
(2.3) นายเทียนฉาย
กีระนันทน์
(2.4) นายบัณฑูร
ล่าซา
(2.5) พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
(2.6) นายพลเดช
ปิ่นประทีป
(2.7) นายวิษณุ
เครืองาม
(2.8) นายศุภชัย
พานิชภักดิ์
(2.9) นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์
(2.10) นายสุวิทย์
เมษินทรีย์
(2.11) พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา
(2.12) นายอุตตม
สาวนายน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
26 กันยายน 2560
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แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

1. ความเป็นมา
1.1 30 มิถุนายน 2558 ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ซึ่งได้จัดทากรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)
ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 ช่วงปี 2558 -2559 สศช. ได้นาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนใน 4 ภาค
โดยดาเนินการร่วมกับการรับฟังความเห็นในช่วงการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.3 17 มกราคม 2560 คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้ า งความสามั ค คี ปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่ งประกอบด้ วยคณะกรรมการเตรียมการยุท ธศาสตร์ช าติ มี หน้า ที่
เตรียมการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
1.4 ในช่วง 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง-กรุงเทพฯ ภาคเหนือ -จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้-จังหวัดนครศรีธรรมราช และรวมกับข้อคิดเห็นของคณะ
กรรมการฯ เพื่อปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเสนอประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติกับแผนระดับกระทรวง
และระดับพื้นที่
26 กันยายน 2560
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2. สาระสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
3

7

กระแสการ
การเข้าสู ส
่ งั คม
่
เปลียนแปลงไปสู
่
ผู ส
้ ู งอายุของโลก
การใช้พลังงาน
และการแย่งชิง
สะอาดและพลังงาน
้
ภาวะโลกร
้อนและ
ทดแทนมากขึน
แรงงาน
่
สภาวะภู ม ิ
และเพิม
ศูนย ์รวมอานาจ
และเงินทุน
่ นผวน
อากาศทีผั
ทธิภาพการ
ทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดภัย ประสิ
ธรรมชาติททวี
ี่ ความ ใช้พลังงาน
ย้ายมาเอเชีย การ
รุนแรง
รวมกลุ่ม
้ เป็ นแรง
มากขึ
น
กระแสโลกาภิวต
ั น์ ของเศรษฐกิจ ความเป็ นเมืองที่
กดด ันให้ม ี
่
ภัยความมันคงใน
่
การเคลือน-ย้
าย
ในภู มภ
ิ าค เติบโตอย่างต่อเนื่ อง การผลิตและการ
รู ปแบบใหม่ ก่อการ
บริโภคที่
ภายใต้ขอ
้ จาก ัดและ
เสรีของคน เงินทุน
เป็ นมิตรต่อ
ร ้าย ไซเบอร ์
กฎเกณฑ ์การใช้
่
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สิ
งแวดล้
อ
ม
้
่
พืนทีและ
โรคอุบต
ั ใิ หม่
่
หลั
ก
บริ
ห
ารจั
ด
การ
สินค้าและบริการการเปลียนแปลงอย่
ามิงตรต่อสิงแวดล้
่
อม
่
ทีดี
ก้าวกระโดดของ
ของระบอบ
เทคโนโลยี พลิกโฉม
ประชาธิปไตย
ส่งผล
และสิทธิมนุ ษยชน
ต่อธุรกิจและการ
มี
www.nesdb.go.th
ดาเนิ น
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2. สาระสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

เศรษฐกิจ

ขยายตัวช้า

โครงสร ้าง
ประชากรเข้าสู ่
สังคมผู ส
้ ู งอายุ
อย่างสมบู รณ์
่ และวัยท
้ างาน
วัยเด็กอมล
ความเหลื
าใน
ลดลง
หลายมิ
ต ิ ส่งผลต่อการ

่
ปั ญหาความมันคง
่ น
้
ซ ับซ ้อนมากยิงขึ

ความอ่อนแอของ
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

จาเป็ นต้องปฏิรูป
ระบบราชการและ
่
ข้อจาก การเมื
ัดด้านอง เพือให้
เกิด
ทร ัพยากรธรรมชาติ
การบริหารราชการ
่
ส่งผลต่อ
สร ้างความสามัคคีในสังคม และแรงงาน
ทีดี
ต้นทุนการผลิตและความ
26 กันยายน 2560 และเป็ นข้อจากัดต่อการwww.nesdb.go.th
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วิ

2. สาระสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
่
่ ง่ ั ยังยื
่ น เป็ นประเทศ
“ประเทศมีความมันคง
มังค
สย
ั ทัศน์
พัฒนาแล้ว
:
ด้วยการพัฒนาตามปร ัชญาของเศรษฐกิจ
่
ค่ ว า ม
พอเพี
ย
ง”
ความมั
ง
ค่ ว า ม
่

มันคง

คัง

ยังยืน

่
• การมีความมันคงปลอดภั
ย จากภัย • ประเทศไทยมีการขยายต วั ของ • การพัฒ นาที่ สามารถสร า
้ ง
่
่
้
ความเจริ
ญ
รายได
้
และคุ
ณ
ภาพชี
วต
ิ
เศรษฐกิจอย่ างต่ อเนื อง ยกระดับ
และการเปลียนแปลง ทังภายในประเทศและ

้
้
่
ของประชาชนให เ้ พิ่มขึนอย่
างต่ อเนื่ อง
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทังระดั
เข ้าสูก
่ ลุม
่ ประเทศรายได ้สูง ความเหลือมล
บประเทศ
า้
่ นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่
ซึงเป็
สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรได ร้ บ
ั
่
้ ต ิเศรษฐกิจ
ไม่ ใช ้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
ความมันคงในทุ
กมิต ิ ทังมิ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
สร า้ งมลภาวะต่ อ สิ่ งแวดล อ
้ มจนเกิ น
่
สังคม สิงแวดล
้อม และการเมือง
กันมากขึน้
ความสามารถในการรองรั
บ
และเยี
ยวยา
• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย • เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
ของระบบนิ เวศน์
้ั
แข่งขันสู ง สามารถสร ้างรายไดท้ งจาก
มี ส ถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย ท
์ ่ี
• การผลิ ต และการบริโ ภคเป็ น
่ ดเหนี่ ยวจิตใจ
เข ้มแข็งเป็ นศูนย ์กลางและเป็ นทียึ
ภ า ยใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ป ร ะ เ ท ศ ส ร ้า ง
่
มิตรกบ
ั สิงแวดล้
อม และสอดคล ้อง
่ ่นคงเป็ นกลไก
ของประชาชน ระบบการเมืองทีมั
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็ น
่ นที่
กั
บ
กฎระเบี
ย
บของประชาคมโลกซึ
งเป็
่
ที่ น าไปสู่ การบริหารประเทศที่ ต่ อเนื่ องและ
จุ ดส าคัญของการเชือมโยงในภู
มิ ภาคทั้ง
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การคา้ การ
ทร พ
ั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อ้ มมี
• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี
ลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญใน
คุณภาพดีขน
ึ ้ คนมีความรบั ผิดชอบต่อ
่
้
สามารถผนึ กก าลั ง เพื อพั ฒ นาประเทศ
ระดับภูมภ
ิ าคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ ์
สัง คม มี ความเอื ออาทร
เสีย สละเพื่ อ
มชน
ทางเศรษฐกิ
จและการค ้าอย่างมีพลัง
ผลประโยชน์สว่ นรวม
www.nesdb.go.th
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26 กันชุ
ยายน
2560มีความเขม้ แข็ ง ครอบคร ัว มีความ

3.1

แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

2. สาระสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ตัวอย่างเป้ าหมายสาคัญของยุทธศาสตร ์ชาติ
ประกอบด้วย
การสร
้างความ
่
มันคง ้
ในทุกระดับ ตงแต่
ั

ระด ับชาติ
สังคม ชุมชน และความ
คนไทยเป็
นมนุ ษย ์ที่
่
มันคง
สมบู
รณ์ษย ์จากภัย
ของมนุ
มี
คคามทั
วามพร
้ ้อมทาง
งปวง
คุก
กาย ใจ
และสติปัญญา
มีทก
ั ษะใน

ศตวรรษที่ 21

มีสมรรถนะของการ
การสร
้างสังคม
เป็
นแรงงานทั
คุณภาพในทุกกๆษะสู ง
นว
ัตกร นักคิด และ
ด้านและการสร
้าง
่
ผู
ป
้
ระกอบการ
ความมันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
โดย
้
ทอดทิงใครไว้
26 กันยายนไม่
2560

่
เพิมผลิ
ตภาพการ
ผลิตรวม
่
ไม่ตากว่
า

การบริ
ร ้อยละ โภคและ
่ งยื
่ น
การผลิตทียั
การลดการปล่อย20ก๊าซเรือนกระจกให้
ต่
อปี
25
ได้
รภายในปี
้อยละ2573

่ ดส่วน
การเพิมสั

้ ป่่ าไม้
พืนที
ละ

ให้เป็ นร ้อย

3

ต่อปี

4
0

่
ไม่ตากว่
า

ไทยถูกจัดอ ันด ับ
ของการจัดอ ันด ับ

ความสามารถ
ในการ
แข่งขันของโลก

1 ใน

1
โดยองค ์กรต่าง ๆ
0
อันดับด ้าน ประสิทธิภาพภาคร ัฐ
จากการสารวจของ
• IM 1
D
0
คะแนนภาพลักCPI
ษณ์
การทุจริต ของไทย
ไม่น้อยกว่า80

้ ่
ของพืนที
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3.1

แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

2. สาระสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ก ร อ บ ก า ร พั ฒ น า ร ะ ย ะ ย า ว
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

“มั่งคั่ง”

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2.
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาค และเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
26 กันยายน 2560

1.
ความมั่นคง

4.
การสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาค
ทางสังคม
3.
การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์

5.
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

“ยั่งยืน”

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ

6.
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

“มั่นคง”
www.nesdb.go.th
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3.1

แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

3. ข้อกาหนดขั้นตอนและกรอบเวลาในวาระเริ่มแรกของ พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ นับแต่ พ.ร.บ.ใช้บงั คับ - (ม.28 (1))
ครม.
คกก.ยุทธฯ แต่งตัง้ คกก.จัดทายุทธศาสตร์
ให้ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นที่ คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2558) และสานักงานฯ
28 ก.ย. 60 ชาติ ชาติดา้ นต่างๆ - (ม. 28 (2))
ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ เป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น เพื่อนามาใช้ในการจัดทา

29 ส.ค. 60
ภายใน
30 วัน

ภายใน
120 วัน

ม.ค. 61
ภายใน
30 วัน

ภายใน
45 วัน
ภายใน
30 วัน
ภายใน
30 วัน
ภายใน
30 วัน
ภายใน
10 วัน

ก.พ. 61

คกก.
จัดทา
ยุทธฯ ชาติ
ด้านต่างๆ

จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เบือ้ งต้นให้แล้วเสร็จ ภายใน
120 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
แต่งตัง้ - (ม.28 (4))

สศช.

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 8 (1) แต่ไม่เป็นการตัดอานาจที่จะดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็น
เพิ่มเติม – (ม.28 (3))

ให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ (ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 58) จัดทาขึ้นมา
ใช้เป็นหลักในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ ชาติ และให้นาความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ สปช. สปท. และ
คกก.ป.ย.ป. มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งให้คานึงถึงความเห็นประชาชนที่ได้รับตาม (ม.28 (3)) ด้วย

รับฟั งความคิดเห็นนับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบือ้ งต้น - (ม.28 (5))

คกก.จัดทา
แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟั งความคิดเห็น และ
เม.ย. 61 ยุทธฯ ชาติดา้ นต่างๆ เสนอต่อ คกก.ยุทธฯ ชาติ นับแต่วนั ที่การรับฟั งความคิดเห็นแล้วเสร็จ- (ม.28 (6))
จารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อ ครม. นับแต่วนั ที่ได้รบั ร่างยุทธศาสตร์
คกก.ยุทธฯ ชาติ พิชาติ
พ.ค. 61
จากคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ- (ม. 28 (7))
พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ สนช. (ทาหน้าที่รฐั สภา) นับแต่วนั ที่รบั
ครม.
มิ.ย. 61
ร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ- (ม.28 (8))
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ นับแต่วนั ที่รบั ร่าง
สนช.
(รั
ฐ
สภา)
ยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี- (ม.28 (9))
ก.ค. 61
ก.ค. 61
นรม.
นาร่างยุทธศาสตร์ชาติท่ี สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย. - (ม.28 (10))
คกก.จัดทายุทธฯ ชาติดา้ นต่างๆ จัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธฯ ชาติ ต่อไป -(ม.10)

26 กันยายน 2560

www.nesdb.go.th
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ

26 กันยายน 2560
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3.1

แนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

5. แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
5.1 ยึดร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ดาเนินการไว้แล้ว ตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เป็นหลัก
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุ ทธศาสตร์ ชาติ 6 ด้าน แต่ละคณะมีจานวนกรรมการไม่เกิน 15 คน เพื่ อพิ จารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในแต่ละด้าน ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.3 คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน พิจารณาปรับปรุงจากร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ 4.1
5.4 หากมีการปรับปรุงที่มีนัยสาคัญต่างจากร่างยุทธศาสตร์ชาติเดิม ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
5.5 การใช้ชื่อเรียกยุทธศาสตร์ชาติ เห็นควรกาหนดเป็นหลักการให้ใช้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์ชาติ สาหรับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เท่านั้น
กรณีที่หน่วยงานภาครัฐจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาระยะยาวเฉพาะเรื่องให้ใช้ชื่อเรียกว่า “ยุทธศาสตร์”
หรือ “แผนแม่บท” เพื่อป้องกันความสับสนในการดาเนินงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

26 กันยายน 2560

www.nesdb.go.th
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ

วาระที่
26 กันยายน 2560

เรื่องเพื่อพิจารณา
www.nesdb.go.th
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3.2

รายชื่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ

(นาเสนอในที่ประชุม)

26 กันยายน 2560

www.nesdb.go.th
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ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....

วาระที่
26 กันยายน 2560

เรื่องเพื่อพิจารณา
www.nesdb.go.th
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3.3

ร่างระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการฯ

1. ข้อเท็จจริง
1.1 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 18 บั ญ ญั ติ ว่ า “การประชุ ม ของ คณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด ...”
1.2 ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดาเนินการยกร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ หลายหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ร่ า งระเบี ย บดั ง กล่ า ว
มีสาระสาคัญ ได้แก่ หน้าที่และอานาจของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการของคณะกรรมการ หน้าที่
และอานาจของการประชุมคณะกรรมการ องค์ประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ การนัดประชุมและจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และอานาจของประธานกรรมการในการวินิจฉัยปัญหาให้ถือเป็นที่สุด เป็นต้น

2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
26 กันยายน 2560

www.nesdb.go.th
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ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....

วาระที่
26 กันยายน 2560

เรื่องเพื่อพิจารณา
www.nesdb.go.th
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3.4

ร่างระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งฯ

1. ข้อเท็จจริง
1.1 พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 19 บัญญัติว่า“การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
1.2 ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดาเนินการยกร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งร่างระเบียบดังกล่าวมีสาระสาคัญ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดทา
ยุท ธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการ หน้า ที่และอ านาจคณะกรรมการจัดท ายุ ทธศาสตร์ชาติ คุณสมบัติ ลั กษณะ
ต้องห้ามวาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และอนุกรรมการ เป็นต้น

2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
26 กันยายน 2560

www.nesdb.go.th
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ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

วาระที่
26 กันยายน 2560

เรื่องเพื่อพิจารณา
www.nesdb.go.th
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3.5

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปฯ

1. ความเป็นมา
1.1 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (2) ได้บัญญัติให้ที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูป กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป และให้เสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 15 วัน
1.2 ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ได้พิจารณาร่างระเบียบที่
ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
แล้ว และมีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมร่วมฯ ปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแจ้งเวียนให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 และให้นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

26 กันยายน 2560

www.nesdb.go.th
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3.5

สาระสาคัญ

1
3
5

บทนิยาม และการวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินการโดยที่ประชุมร่วม
การแยกแผนการปฏิรูปประเทศออกเป็นด้านหรือเรื่อง
รวมทั้งการกาหนดผลอันพึงประสงค์
การกาหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย
1. แผน ขั้นตอน และวิธีดาเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์
ในด้านที่จะดาเนินการปฏิรูป
2. กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลาดับใน
ลักษณะที่เป็นการบูรณาการและตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
3. การกาหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินการ
4. วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการ รวมตลอดทั้งประมาณการ
แหล่งที่มาของเงิน
5. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่า
จะบรรลุภายในระยะเวลา 5 ปี
6. การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ

2
4
6
7
8

โดยให้คานึงความเร่งด่วนของการดาเนินการ และความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
การเงินการคลังของประเทศ
www.nesdb.go.th
26 กันยายน 2560

การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการปฏิรูป
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับแต่วันทีร่ ะเบียบบังคับใช้
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
การนารายงานผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิรูป
ประเทศของ คสช. สนช. สปช. สปท. ป.ย.ป กระทรวงกลาโหม และ สศช. ที่
ได้มีการจัดทาไว้แล้ว มาใช้ประกอบการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
การรั บ ฟัง ความคิ ดเห็ นของประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะขององค์กรฝ่ายตุลาการมาใช้
ประกอบการพิ จ ารณาในการจั ด ท าร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รฝ่ า ยตุ ล าการ การเผยแพร่ ค วามคื บ หน้ า และผลการ
ดาเนินการในการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่จะต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

การให้ที่ประชุมร่วมเสนอหลักเกณฑ์ ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ต่อคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติ เพื่ อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

24

3.5

รายละเอียดในร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ชื่อแผนการปฏิรูปประเทศด้าน....

บทน า

กล่ า วถึ ง ข้ อ บริ บ ทตามข้ อ ก าหนดของ
รัฐ ธรรมนู ญ และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ ง และผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป

เรื่องและประเด็นปฏิรูป
หัวข้อของเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ …
1. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 2. กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ 3. ตัวชี้วัด 4. วงเงิน
และแหล่งเงิน 5. ขั้นตอนการดาเนินการ

สถานการณ์และแนวโน้ม กล่าวถึงสภาพปัญหา
อุปสรรค ศักยภาพ และโอกาส จากปัจจัยภายในและ
ภายนอก รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่ บทฯ กล่าวถึ งความสอดคล้องของการ
ปฏิรูปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้ า หมายหรื อ ผลอั น พึ ง ประสงค์ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จ กล่าวถึงเป้าหมายรวมของทั้งด้านการ
ปฏิรูป

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวมของด้านการปฏิรูป
วงเงินและแหล่งเงิน กล่าวถึงวงเงินรวมของด้าน
การปฏิรูป และแหล่งเงินในการดาเนินการ
26 กันยายน 2560

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
2561

2562

2563

2564

2565

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ... (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
1. กิจกรรม ก.
2. กิจกรรม ข.
3. กิจกรรม ค.

...

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
โดยต้องระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้งรายละเอียดในร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามข้อ 2. และข้อ 3. หรือมีความเห็นเพิ่มเติมประการใด ขอได้โปรดพิจารณาให้ความเห็น
เพื่อที่ฝ่ายเลขานุ
การจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป
www.nesdb.go.th
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
26 กันยายน 2560
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BACK UP
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