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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 :
ระเบียบวาระที่ 2 :
ระเบียบวาระที่ 3 :
ระเบียบวาระที่ 4 :

ระเบียบวาระที่ 5 :
15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2560
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวงเพื่อประสานงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
3.2 ความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและการดาเนินงานในระยะต่อไป
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
4.2 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
4.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา 8)
4.4 ข้อเสนอหลักเกณฑ์การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
4.5 ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
4.6 การให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
www.nesdb.go.th
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่
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รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2560

วาระที่
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วาระ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 1/2560 ในวั น อั ง คารที่
26 กันยายน 2560 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2560
และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
15 กุมภาพันธ์ 2561
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เรื่องเพื่อทราบ
รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวง
เพื่อประสานงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

วาระที่
15 กุมภาพันธ์ 2561

www.nesdb.go.th
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วาระ 3.1รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวง
ข้อเท็จจริง
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุก
กระทรวงแต่งตั้งคณะทางานพิเศษขึ้นภายในสานักงานปลัดกระทรวง ให้ทาหน้าที่ประสานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านและให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

การดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนัง สือแจ้งไปยัง กระทรวงต่างๆ เพื่อดาเนินการตาม
ข้อสั่งการดังกล่าว และรวบรวมคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพิเศษประสานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้านของหน่วยงานต่างๆ รวมจานวน 20 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน

15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 3.1รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวง
ลำดับที่

กระทรวง

ชื่อคณะทำงำน
คณะกรรมกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักนำยกรัฐมนตรี
1. คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรจัดส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหม
2. คณะกรรมกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม
คณะทำงำนพิเศษกระทรวงกำรคลังเพื่อประสำนงำนเชื่อมโยงกับคณะทำงำนยุทธศำสตร์ชำติและคณะทำงำนปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้ำน
คณะทำงำนพิเศษระดับกระทรวงเพื่อประสำนงำนเชื่อมโยงระหว่ำงกระทรวงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ
คณะทำงำนประสำนงำนเชื่อมโยงระหว่ำงกระทรวงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

กำรแต่งตัง้
(เดิม/ใหม่)
คณะเดิม

1

สำนักนำยกรัฐมนตรี

2

กระทรวงกลำโหม

3

กระทรวงกำรคลัง

4

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

5

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

6

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ คณะทำงำนพิเศษเพื่อประสำนงำนเชื่อมโยงคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน
มนุษย์
คณะทำงำนพิเศษเพื่อประสำนงำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสหกรณ์
คณะกรรมกำรกำกับ ติดตำม และประสำนงำนเชื่อมโยงคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
กระทรวงคมนำคม
ของกระทรวงคมนำคม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จัดตัง้ สำนักงำนบูรณำกำรยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สยป.ทส.)

คณะใหม่

7
8
9

คณะเดิม
คณะใหม่
คณะใหม่
คณะใหม่

คณะใหม่
คณะใหม่
คณะใหม่

10

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย คณะทำงำน 5 คณะทำงำน และจัดตัง้ สำนักงำนบริหำรนโยบำย
ป.ย.ป. ของกระทรวง มีปลัดกระทรวงเป็ นผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนฯ

คณะเดิม

11

กระทรวงพลังงำน

คณะทำงำนสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน

คณะใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2561
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ประธำน/หัวหน้ำ
ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ
แต่งตัง้ เมื่อ
28 มิ.ย. 2560

1. ปลัดกระทรวงกลำโหม
2. รองปลัดกระทรวงกลำโหม(สำยงำนยุทธกำร)
รองปลัดกระทรวงกำรคลัง
ที่กำกับดูแลสำนักปลัดกระทรวงกำรคลัง
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

-

แต่งตัง้ เมื่อ
22 ธ.ค. 2560
แต่งตัง้ เมื่อ
21 ธ.ค. 2560
รองปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (ที่ได้รบั
แต่งตัง้ เมื่อ
มอบหมำย)
12 ม.ค. 2561
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ แต่งตัง้ เมื่อ
มนุษย์
16 ม.ค. 2561
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รบั
แต่งตัง้ เมื่อ
มอบหมำย
3 ม.ค. 2561
รองปลัดกระทรวงคมนำคมที่ได้รบั มอบหมำย
แต่งตัง้ เมื่อ
16 ม.ค. 2561
ขึน้ ตรงปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
จัดตัง้ เมื่อ
9 ม.ค. 2561
สิ่งแวดล้อม
ผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงที่ได้รบั มอบหมำย เป็ น
ผูอ้ ำนวยกำร
ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็ น แต่งตัง้ เมื่อ
ประธำนคณะทำงำนขับเคลือ่ น
14 มิ.ย. 2560
รองปลัดกระทรวงพลังงำนที่กำกับดูแลสำนักนโยบำย แต่งตัง้ เมื่อ
และยุทธศำสตร์
22 ธ.ค. 2560
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วาระ 3.1รายชื่อคณะทางานพิเศษระดับกระทรวง
ลำดับที่

กระทรวง

ชื่อคณะทำงำน

กำรแต่งตัง้
(เดิม/ใหม่)
คณะใหม่

12

กระทรวงพำณิชย์

คณะทำงำนประสำนงำนเชื่อมโยงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน

13

กระทรวงมหำดไทย

คณะใหม่

14

กระทรวงยุติธรรม

15

กระทรวงแรงงำน

16

กระทรวงวัฒนธรรม

17

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

18

กระทรวงศึกษำธิกำร

คณะกรรมกำรกำกับ ติดตำม และประสำนงำนเชื่อมโยงคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ของกระทรวงมหำดไทย
คณะกรรมกำรเพื่อประสำนงำนเชื่อมโยงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ กระทรวง
ยุติธรรม
คณะกรรมกำรเพื่อกำรประสำนงำนเชื่อมโยงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
กระทรวงแรงงำน
คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) กระทรวงวัฒนธรรม
คณะทำงำนสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง
คณะทำงำนประสำนงำนเชื่อมโยงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน

19

กระทรวงสำธำรณสุข

คณะทำงำนประสำนงำนเชื่อมโยงกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน

คณะใหม่

20

กระทรวงอุตสำหกรรม

คณะใหม่

21

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คณะกรรมกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมมติ ก.ย.ป. และคณะกรรมกำรกลั่นกรอง กระทรวงอุตสำหกรรม และ
แต่งตัง้ ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติและปฏิรูปประเทศ 2 คณะทำงำน โดยมี ผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงเป็ น
ประธำน
คณะทำงำนเพื่อทำหน้ำที่กำกับ ติดตำม และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

22

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

คณะทำงำนประสำนงำนกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

คณะใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
15 กุมภาพันธ์ 2561

www.nesdb.go.th

คณะใหม่
คณะใหม่
คณะเดิม
คณะเดิม

คณะใหม่

คณะใหม่

ประธำน/หัวหน้ำ

หมำยเหตุ

รองปลัดกระทรวงพำณิชย์
(นำงสำวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์)
ปลัดกระทรวงมหำดไทย

แต่งตัง้ เมื่อ
18 ธ.ค. 2560
แต่งตัง้ เมื่อ
29 ธ.ค. 2560
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
แต่งตัง้ เมื่อ
14 ธ.ค. 2560
ปลัดกระทรวงแรงงำน
แต่งตัง้ เมื่อ
9 ม.ค. 2561
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แต่งตัง้ เมื่อ
21 มี.ค. 2560
รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แต่งตัง้ เมื่อ
2 ก.พ. 2560
รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แต่งตัง้ เมื่อ
(นำงวัฒนำพร ระงับทุกข์)
29 ธ.ค. 2560
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุช
แต่งตัง้ เมื่อ
29 ธ.ค. 2560
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
แต่งตัง้ เมื่อ
28 ธ.ค. 2560

นำยปกรณ์ นิลประพันธ์
(รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ) หัวหน้ำ
คณะทำงำน
รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติที่ได้รบั
มอบหมำย

แต่งตัง้ เมื่อ
18 ธ.ค. 2560
แต่งตัง้ เมื่อ
3 ม.ค. 2561

99

เรื่องเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและการดาเนินงานในระยะต่อไป

วาระที่
15 กุมภาพันธ์ 2561

www.nesdb.go.th
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วาระ 3.2สถานะการดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

มาตรา 142 การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา ซึ่ ง ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ข องรั ฐ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอานาจติดตาม เสนอแนะ
เร่งรัดการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 275 ให้มีดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2561

วิสัยทัศน์พัฒนาประเทศ (2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว กาหนดระยะเวลา และตัวชี้วัด (3) ยุทธศาสาตร์
ด้านต่างๆ
มาตรา 8 ให้คณะกรรมการจัดให้ ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็นเมื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จ
เบื้องต้น เพื่อแก้ไขปรับปรุง
มาตรา 11 คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี หรือในกรณีที่
สถานการณ์โลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลง

มาตรา 16 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา

พ.ร.บ. จัดทา
ยุทธศาสตร ์ชาติ
พ.ศ.2560

ร ัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

มาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1)

ยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นเพื่อพิจารณาจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ

มาตรา 28 ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่างๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับผลการรับฟังความคิดเห็น

www.nesdb.go.th

11

วาระ 3.2สถานะการดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)
กรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามกฎหมาย
24 มกราคม
การจั61
ดทาร่าง

9 เมษายน 61

ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วเสร็จ

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้านต่างๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างฯ
และเสนอต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

1

3

2

4

สศช. ดาเนินการ
รับฟังความเห็น
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วเสร็จ

คณกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และเสนอต่อ ครม.

23
กุมภาพันธ ์
15 กุมภาพันธ์ 2561

9
พฤษภาคม

www.nesdb.go.th

8 มิถน
ุ ายน
ครม.พิ
จารณา
61
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และเสนอต่อ สนช.

18
กรกฎาคม
นรม.
นาร่างฯ ที่ สนช.
ให้ความเห็
นชอบแล้ว
61
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

5

7

6
สนช. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

8 กรกฎาคม
61
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วาระ 3.2สถานะการดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)

ยุ
ท
ธศาสตร
์ชาติ
20
ปี
6. ด ้านการปร ับสมดุล
การจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
1. ด ้านความมั่นคง

เพื่ อ บริ ห ารจั ด การสภาวะแวดล้ อ มของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ

2. ด ้านการสร ้างขีด
ความสามารถในการ
แข่
งขัน
เ น้ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ ใ น
หลากหลายมิ ติ ควบคู่ กั บ การขยาย
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

3. ด ้านพัฒนาและ
เสริมสร ้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย ์

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติ ปั ญ ญา มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 มี ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร
ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 และมี
คุณธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2561

0
2

0
1

0
6

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

0
3
www.nesdb.go.th

0
4

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาคร ัฐ

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ประโยชน์5.
ส่วนรวม”
ด ้านการสร ้างการเติบโต

0
5

บน
่ นมิตรต่อ
คุณภาพชีวต
ิ ทีเป็
่ า นึ ง ถึ ง ้อม
สิค งแวดล
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ฐ า น

ทรั พ ยากรธรร มชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อ ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่
มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

4. ด ้านการสร ้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สัางงความเป็
คม นธรรม และลดความเหลื่อมล้า
สร้
ในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิ จและสัง คม เพิ่ม โอกาสให้ทุ กภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ

13

วาระ 3.2สถานะการดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)
1

2

การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

สานักงานฯ ได้ขอความความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะได้จัดส่งให้สานักงานฯ โดยขอให้ส่งความเห็นกลับมาภายใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 3.2สถานะการดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ)
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่ อวันที่ 7 กุมภาพั นธ์ 2561 ได้ มีก ารหารื อ เรื่อ ง ร่ างยุท ธศาสตร์ ชาติเ บื้อ งต้น (ฉบับรับฟั งความคิด เห็ น )
และร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีความเห็น ดังนี้
 ควรพิจารณาให้มีคณะทางานกลางเพื่อบูรณาการรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรแสดงเป้าหมายร่วมของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนและสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายต่อประชานส่วนรวม รวมถึงการกาหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และคุณภาพ (Quality) ให้ความสาคัญกับการเพิ่มความคล่องตัว (Agility) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเพื่อรองรับความผันผวนที่จะเพิ่มสูงขึ้น
 ควรให้ความสาคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทางานและคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า
 ควรพิจารณากาหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถ
พิจารณาดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2561
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15

วาระ 3.2 สถานะการดาเนินงาน : การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แผนการสร ้างการรับรู ้และขยายหุ ้นส่วนการพัฒนายุทธศาสตร ์ชาติและการปฏิรป
ู ประเทศ
สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมทั่วไป
รับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติ
• กุมภาพันธ์ 2561
• 4 เวที – ขอนแก่น เชียงใหม่ กทม.
สงขลา ประมาณ 600 คนต่อเวที
• (กาลังดาเนินการ)
Big Bang

มหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ
• หลัง 24 มีนาคม 2561 (ประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา)
• 2-3 วัน รวม 2,500 คน
• มหกรรม นิทรรศการ และการเสวนา 3
กลุ่ม เศรษฐกิจ สังคม รัฐ (นรม.ประธาน
เปิดหรือปิดมหกรรม)
• (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทาสื่อและ
เอกสาร)
15 กุมภาพันธ์ 2561

สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน
Area-based Participation
การรับรู้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
• มีนาคม - พฤษภาคม 2561
• 76 จังหวัด และ กทม.
• ขอความอนุเคราะห์สมัชชาสุขภาพ
ดาเนินการสร้างความตระหนักรู้ในระดับ
พื้นที่
• (อยู่ระหว่างการจัดทาคาของบประมาณ)
รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ
• ตั้งแต่มกราคม 2561
• www.nesdb.go.th
• จดหมาย fax email
• ฯลฯ

สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ภาคีการพัฒนา
เวทีสาธารณะ ข่าวสาร การเสวนา
• มีนาคม - กันยายน 2561
• สื่อสารมวลชน – อสมท. กรม
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
• เวทีเสวนา ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักวิชการ
นักธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน
นักการเมือง นิสิต/นักศึกษา เยาวชนคน
รุ่นใหม่ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
• เวทีเสวนา / TED Talk
• การจัดทาสารคดี สกู๊ปพิเศษในสื่อต่าง ๆ
• ฯลฯ
• (อยู่ระหว่างการจัดทาคาของบประมาณ)

www.nesdb.go.th

สื่อสาธารณะและสือ่ สังคมออนไลน์
สื่อสมัยใหม่และสื่อมาตรฐาน
• Website/Facebook ฯลฯ NESDB
• แถลงข่าว สกู๊ปพิเศษ การสัมภาษณ์
• จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสาร รายงาน
• รายการข่าว/ทีว/ี วิทยุ
• Infographic (ก.พ. 2561)
• สื่อสาร/billboard ตามที่สาธารณะ (มี.ค.
2561)
• บอร์ดนิทรรศการ (มี.ค. 2561)
• Open House (เม.ย. 2561)
• Motiongraphic (พ.ค. 2561)
• Spot TV/Youtube (พ.ค. 2561)
• สารคดีสั้น 3 นาที 2 ตอน (พ.ค. 2561)
• Advertorial (เม.ย. และ มิ.ย. 2561)
• ฯลฯ
• (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
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วาระ 3.2สถานะการดาเนินงาน : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดทาและส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ เบื้องต้นแล้วเสร็จตามกาหนด และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็น โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาคจานวน 4 ครั้ง และได้ดาเนินไปแล้ว 2 ครั้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และณ จังหวัดเชียงใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้จะดาเนินการ ณ กรุงเทพมหานคร และสงขลา ในวันที่ 16 และ 22
ความเห็นและประเด็นอภิปรายที่สาคัญ
• ลักษณะการนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติยังมีความเป็นแผนจากส่วนกลาง (Top Down) จึงควรพิจารณาปรับแนวทางการนาเสนอโดย
ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
• ร่างยุทธศาสตร์ชาติยังขาดเป้าหมายร่วมที่ชัดเจนเพื่อหลอมรวมความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน
• แต่ละร่างแผนฯ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ เช่น ประเภทตัวชี้วัดที่แตกต่างกันทั้งระดับสากลและ
• จากรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นที่ได้ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการสร้างแนวร่วมที่ดี โดยผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมดาเนินการและแสดงความคิดเห็นเชิงบวก มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ อันเป็นจุดเชื่อมสู่การสร้างความ
เข้าใจในวงกว้างและการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนต่อไปได้
• ความคิดเห็นที่ได้รับส่วนใหญ่มีลักษณะในการนาเสนอปัญหาและข้อคับข้องใจมากกว่าความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ เช่น ข้าราชการเกษียณและได้เข้ามามีบทบาทในประชาคม ทาให้ได้ความเห็นที่เกิดจาก
ประสบการณ์ แต่ยังขาดมุมมองของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรเพิ่มเติมช่อง
ทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
15 กุมภาพันธ์ 2561
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เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

วาระที่
15 กุมภาพันธ์ 2561

www.nesdb.go.th
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วาระ 4.1ข้อเท็จจริง ตาม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
1

ขั้นตอนการ
ร่างแผน

ขั้นตอนการเสนอ
ขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมร่วม

ปรับแก้ไข

จัดทาร่างแผนปฏิรูป
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

คกก.ปฏิรูป

เสนอขอความเห็นชอบร่างแผน
ภายใน 30 วัน * มาตรา 11 (1)

2

ที่ประชุมร่วม
* มาตรา 11 (2)
เห็นชอบภายใน 23 มกรำคม 2561

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และบังคับใช้ (มาตรา 6 วรรค 2 )
ไม่เกิน 5 เมษายน 2561 ตาม มาตรา 259
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

เห็นชอบ
ปรับแก้ไข

รายงานต่อ

รัฐสภา

3
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ

นาร่างแผนที่พิจารณาแล้ว
เสนอขอความเห็นชอบ ภายใน 30 วัน
เห็นชอบ

4

* มาตรา 6 วรรค 2

เสนอเพื่อพิจาณา

* มาตรา 11 (3) ภายใน 24 มีนาคม 2561

ครม.
ปรับ แก้ไข

กำรขยำยระยะเวลำดำเนินกำร


ครม. โดยข้อเสนอแนะของคกก. ยุทธศำสตร์ชำติสำมำรถมีมติขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไป
ตำมควำมจำเป็ น โดยต้องคำนึงถึงระยะเวลำตำมที่บญ
ั ญัติในรัฐธรรมนูญ ( 5 เมษำยน 2561)

พิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใน 30 วัน จากที่ได้รับร่าง
ไม่เกิน 22 กุมภาพันธ์ 2561

ดาเนินการปรับแก้ไขตามความเห็น

หมายเหตุ ทั้ ง นี้ หากวั น นี้ คกก.
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รั บ ร่ า งแผนปฏิ รู ป
ดั ง กล่ า ว ก าหนดวั น เพื่ อ ให้ ครม.
เห็ น ชอบจะเป็ น วั น ที่ 17 มี น าคม
2561

วาระ 4.1ข้อเท็จจริง ความเห็นของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สานักงานฯ ได้สอบถามความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
52 หน่วยงานต่อข้อเสนอกิจกรรมของ (ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ในประเด็น (1) ภารกิจที่ดาเนินการ
ได้ทันที (2) ภารกิจดาเนินการได้แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจ และ (3) ขัดกับบทบาทภารกิจ โดยมีหน่วยงานที่ได้ตอบ
ความเห็นกลับมายังสานักงานฯ ประมาณ 39 หน่วยงาน (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) สรุปได้
 หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่เสนอใน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านเป็นกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการดาเนินงานในภารกิจปกติของหน่วยงาน รวมทั้งมีกฎระเบียบรองรับการดาเนินการตามข้อเสนอ
 มีหน่วยงานบางส่วนให้ความเห็นว่าหน่วยงานสามารถดาเนินการกิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่เสนอได้แต่ต้องมีการปรับบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องต่อไป ซึ่งอาจสามารถดาเนินการโดยการปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือการร่างระเบียบต่างๆ
ให้มีการจัดทาข้อเสนอในการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
 มีหน่วยงานบางส่วนให้ความเห็นว่าการมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่เสนอไม่สอดรับกับบทบาท
ภารกิจตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน หรือเป็นกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว

15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.1สาระสาคัญ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ภาพรวมจุดเน้นของการดาเนินการภายใต้แผนปฏิรูป 11 ด้าน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้
 ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
 ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม
 ยกระดั บ ภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม บริ ก าร และการวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรม รวมทั้ ง ลดอุ ปสรรคในการด าเนิ น ธุ ร กิจ เพื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
 การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ความเชื่อมโยงของแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้านและร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ จานวน 6 คณะที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยร่างยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวยังคงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักจานวน 6
ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ปรับปรุงรายละเอียดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน กับร่างยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
แผนการปฏิรูปที่จัดทาขึ้นยังคงมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ทีอ่ ยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นในขณะนี้
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.1สาระสาคัญ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม รู้จัก ยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน / ให้พรรค
การเมืองดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน กาหนดกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมือง / ให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน / และให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กรกะทัดรัดแต่แข็งแรง ทางานเพื่อประชาชนโดยยึดการดาเนินงานเชิ งพื้นที่เป็นหลัก
จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มีคุณภาพ สูง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรม
ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และ
ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ด้านยุติธรรม ให้การดาเนินงานในทุกขั้นตอนมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด มีการปรับกระบวน
ทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งอานวยความยุติธรรม และกระบวนการ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่) ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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วาระ 4.1สาระสาคัญ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของ
ประเทศมีเอกภาพ มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็นอย่างมีคุณภาพ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่าง
มีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียน
ของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ด้านสังคม ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้อง ถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนได้ด้วยตนเอง
ด้านพลังงาน ในระยะสั้น (ปี 2561 -2562) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาพลังงานโดยส่งเสริ ม
ด้านเทคโนโลยีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจัดทาแผน และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซที่สามารถเพิ่มการแข่ งขันและยังคงความมั่นคงในระบบพลังงาน ส่งเสริม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ และในระยะปานกลาง (ปี 2563 -2565) ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ
บาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี
2579 มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับ
ใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุก และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
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วาระ 4.1ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน(ต่อ)
ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

นาสู่การขับเคลื่อนทีส่ าคัญ ใน 6 มิติ

1การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2การพัฒนาเศรษฐกิจ

เกิดบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและกระจายผลกาไรกลับสู่สังคมและชุมชน
เน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
สร้างนวัตกรรม ขจัดอุปสรรคทางกฏหมาย ปรับโครงสร้างการ
จัดการด้านพลังงานอย่างเหมาะสม
การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง คนในชุมชนทุกกลุ่มมี
ความมั่นคง มีหลักประกันทาง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้

3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

• ขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่ ม ขึ้ น ทั น ต่ อ การพั ฒ นาตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์
• มี ต ลาดและฐานการลงทุ น ที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

• หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี โ ครงสร้ า งที่
ทันสมัย กะทัดรัด และสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
• มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล และระบบ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงาน

้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
4การฟื
สิ่งแวดล้อม
สร้างฐานทรัพยากรของประเทศในระยะยาวควบคู่
ไปกับการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน สร้าง
กลไกการมี ส่ ว นร่ ว มของท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน เพื่ อ การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

5

ก า ร ส ร้ า ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น
กระบวนการทางานของภาครัฐ จัดการภาครัฐให้มีความ
กระทั ด รั ด สร้ า งธรรมมาภิ บ าลเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมชิ อบ พัฒนาระบบ Big Data เพื่อการกาหนดนโยบาย
การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุง
หรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย จัดทาระบบการพิจารณาคดีทาง
ปกครองที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด

6
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ประชาชน
มีควำมสุข มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี
และมีสว่ นร่วมในกำร
พัฒนำประเทศ

ชุมชนท้องถิ่น

• สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่แบ่งแยก
• ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
โดยสามารถจัดการกันเองและ
ทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้

ประเทศ

• มีการธารงไว้ซึ่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีความมั่นคง
• เมืองหลักในภาคต่างๆ ได้รับการ
พัฒนาควบคู่ไปกับ
กรุงเทพมหานคร
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วาระ 4.1

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ - ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

วนขององค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านมีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอน
1)ความครบถ้
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ ในทั้ง 6 องค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม ร่างแผนการปฏิรูปประเทศบางด้านยังขาดรายละเอียดในส่วนของวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
ในส่วนของระดับกิจกรรมย่อย/กลยุทธ์ ทั้งนี้ มีกฎหมายที่จาเป็นต้องมีเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงจานวนรวมทั้งหมดประมาณ 196 ฉบับ

2)ลักษณะของกิจกรรมที่ระบุในร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศของทั้ง 11 ด้านมีลักษณะของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้ประสบผลอันพึงประสงค์ จาแนกได้ 3
ประเภท ประกอบด้วย (1) กิจกรรมที่เป็นประเด็นการปฏิรูป ที่ต้องเร่งดาเนินการ (2) กิจกรรมที่เป็นประเด็นการปฏิรูป ที่อยู่ระหว่างดาเนินการและควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ และ (3) กิจกรรมที่เป็นภารกิจปกติซึ่งจะสนับสนุนการปฏิรูป และควรมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการตามกระบวนการปกติ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทส่งผลต่อการดาเนินการร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้สามารถประสบผลอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ได้

อง/สัมพันธ์ระหว่างร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ร่างแผนการปฏิรูปบางด้านมีข้อเสนอการดาเนินกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงในทิศทางเดียวกัน เช่น (1) ด้าน
3)ความสอดคล้
เศรษฐกิจและด้านพลังงาน ที่เสนอให้มีการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (2) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการเมือง ที่เสนอให้ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ (3) ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านกฎหมาย ที่เสนอให้มีการดาเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมและรายได้ของประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศ
ยดของกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปที่มีความสัมพันธ์กัน พบว่า กิจกรรมที่ต้องดาเนินการมีลักษณะเสริมการทางานให้สามารถดาเนินการในประเด็นปฏิรูปดังกล่าวได้
4)เมือย่่อาพิงมีจปารณาในรายละเอี
ระสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกาหนดให้มีการกาหนดสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนัก ลงทุน และการส่งเสริมผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ ให้ปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรการด้านการคลังในการกระตุ้นความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านพลังงานกาหนดให้มีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว และกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.1ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามที่ เ สนอและเห็ น ว่ ำ ในภำพรวมมี ค วำม
สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศทัง้ 11 คณะ พิจำรณำควำมเห็นของหน่วยงำนและปรับปรุ งรำยละเอียดได้ตำมควำม
เหมำะสม และส่งกลับสำนักงำนฯ ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำภำยในระยะเวลำตำมกฎหมำยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
15 กุมภาพันธ์ 2561
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เรื่องเพื่อพิจารณา
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)

วาระที่
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.2นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อเท็จจริง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ให้ สมช. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไป และให้นา (ร่าง) นโยบายและแผนฯ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ก่อนดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของ(ร่าง)
นโยบายและแผนฯ ของ สมช. เป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งมติดังกล่าวให้ส่งเรื่องไปยัง สศช. เพื่อเสนอแผนต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น แล้วจึงส่งแผนดังกล่าวไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สมช. ได้ส่งหนังสือด่วนมาก เลขที่ นร 0802/11200 เรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 2564) มายัง สศช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อไป
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วาระ 4.2สาระสาคัญนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ ในภูมิภาคและ
ประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ
วิกฤตการณ์ มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อ
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 16 นโยบาย ประกอบด้วย
นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
• การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
• การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
• การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
• การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
• การสร้างความสามัคคีปรองดอง
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
• การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
• การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
• การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
• การรักษาความมั่นคงทางทะเล
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
• การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
• การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
• การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
• การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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วาระ 4.2นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
ความเห็นของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เห็นว่าในส่วนของบทนา สถานการณ์ ของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนาไปจัดทายุทธศาสตร์
หรือแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงเฉพาะเรื่องได้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยแล้ว
ส่วนที่มีความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เพิ่มเนื้อหาตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปี โดยเฉพาะในส่วนของแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ และปรับ เนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์
แห่งชาติ วิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เพิ่มเติมนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 5 นโยบาย อาทิ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้มีหน่วยงานอานวยการ ประสานงาน
ติดตาม และกากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กาหนดไว้ การพัฒนาด้านการเมือง โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมแผนปฏิรูปด้านการเมือง
แก้ไขแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและเพิ่มเติม 5 ข้อ อาทิ ข้อ 20 : การพัฒนากลไกและองค์กรบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ให้มีรายละเอียด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ซึ่งอาจมอบหมาย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับผิดชอบดาเนินการ ข้อ 21 : การพัฒนากลไกและ
องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ให้มีรายละเอียดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ซึ่งอาจมอบหมาย สานักงา นสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รับผิดชอบดาเนินการ
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วาระ 4.2นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่ อ วันที่ 7 กุ มภาพั นธ์ 2561 เพื่ อ พิ จารณาเรื่ อ ง นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของ สมช. โดยมีมติการประชุม สรุปได้ดังนี้
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ 5 ปี ข้างหน้า
ซึ่งในเบื้องต้นมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจะพิจารณาจัดกลุ่ม
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 ประเด็น ออกเป็น 4 กลุ่ม เช่น (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) การลดความเหลื่อมล้า (3)
ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (4) การบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น จะช่วยให้นโยบายและแผนดังกล่าวฯ มีจุดเน้นและสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความผันผวนสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระดับที่แตกต่างกัน ดัง นั้น การ
จัดทาแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแต่ละด้านในรายละเอียด อาจพิจารณาใช้หลักการของการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการยกร่าง
แผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงในระยะ 5 ปี ข้างหน้ามีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับสถานการณ์ที่จะกระทบกับความมั่นคงของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วาระ 4.2นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ

• ควรกาหนดให้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้การขับเคลื่อนและกากับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
• มาตรา 11 วรรคสาม พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559 กาหนดให้ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนโยบายและแผนดังกล่าวจึงยังไม่มีผลบังคับใช้
แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในทางปฏิบัติ ในระหว่างที่ สมช. ดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ก็สามารถประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดทารายละเอียดแผนระดั บชาติฯ
ไว้เบื้องต้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยรับความเห็นของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปประกอบการดาเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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เรื่องเพื่อพิจารณา
วิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ

วาระที่
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วาระ 4.3ข้อกฎหมายวิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

มาตารา 8 ในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเพื่อนามาใช้จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อนามาใช้จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
(2) การรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อนามาแก้ไขปรับปรุง
การรับฟังความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการทีคณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องใช้วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง และต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ด้วย
มาตรา 28 (5) ให้สานักงานดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 8 วรรค (2) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์
ชาติเบื้องต้น
(6) ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นตาม (5) ให้แล้ว
เสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟังความเห็นตาม (5) แล้วเสร็จ
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วาระ 4.3ข้อเท็จจริงวิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ

1

2

ขณะจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดส่งร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งสานักงานฯ ได้มีการเผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์ในเวปไซด์
พร้อมทั้ง ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในหลายช่องทาง อาทิ
• การสอบถามความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ • สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)
• การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางอีเมล
• เวปไซด์

จัดประชุมรับฟังความเห็นตามภูมิภาค
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สานักงานฯ ได้กาหนดจัดการประชุมรับฟัง
ความเห็ น ต่ อ ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นภู มิ ภ าคต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท า
เอกสารเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมใน 4 ภูมิภาค โดยเชิญผู้แทนภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาค เข้าร่วมประชุมรับ
ฟังความเห็นและมีการแบ่งกลุ่มย่อยจานวน 6 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์

3 การดาเนินการรับฟังความเห็น ณ จังหวัดขอนแก่น
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วาระ 4.3ข้อเท็จจริงวิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ

4 การดาเนินการรับฟังความเห็น ณ จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานฯ ได้มีการดาเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ ไปแล้ว จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ จังหวัดขอนแก่น และ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้า ร่วมกว่า 800 คน
ในแต่ ล ะภาค และได้ก าหนดการประชุ ม รับ ฟั ง ความเห็ น ฯ อี ก 2 ครั้ ง ในวั น ที่ 16 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ในจังหวัดสงขลา
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.3วิธีการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 8
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ในช่วงยกร่างยุทธศาสตร์ชาติควรมีการรับฟังความคิดเห็นในลักษณะกลุ่มย่อย หรือการประชุมปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม
เมื่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นแล้วเสร็จ ต้องดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นในระดับภาคจานวนอย่างน้อย 4 ครั้ง
โดยเชิญผู้แทนภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาค ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
ให้ความคิดเห็น โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์
เผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์ชาติในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้ง เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในหลายช่องทาง อย่างน้อยประกอบด้วย การแสดงความคิดเห็นทางอีเมล (E-mail) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และเวปไซด์
การขอความคิดเห็นโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงต่อเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ และโทรศัพท์
การจัดกลุ่มประชุมย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นโดยตรงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอ โดยครอบคลุมถึงการประชุม
รับฟังความคิดเห็นที่ได้ดาเนินไปแล้วก่อนหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอหลักเกณฑ์การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
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วาระ 4.4รูปแบบการจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเท็จจริง

ตามพระราชบัญญัติ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า

1
2
3
4
15 กุมภาพันธ์ 2561

“เมื่ อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ต่ ล ะด้ า นจั ด ท าแผนแม่ บ ท
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน
แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความ
จาเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป”
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วาระ 4.4รูปแบบการจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
• ในการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2560 มีข้อเสนอว่า เพื่อให้การจัดทาแผนแม่บทสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว หลังจากยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ จึงควรเริ่ม
เตรียมการจัดทาแผนแม่บทไว้ตั้งแต่ระยะการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
• แผนแม่บทควรกรอบระยะเวลาดาเนินการ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยควร
จัดทา 1 แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์
• แผนแม่บทไม่ควรมีการระบุงบประมาณ
• หากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดทาแผนระยะยาวซึ่งอยู่ในช่วง 20 ปี ของยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บท
ของตามยุทธศาสตร์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควรทางานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานมี
ความสอดคล้องกัน
• แผนแม่บทจะมีผลผูกผันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรระบุเฉพาะเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องดาเนินการ โดยไม่ควรระบุเป็น
กิจกรรมย่อยที่เป็นภารกิจประจาของหน่วยงาน
• เห็นควรมอบหมายฝ่ายเลขานุการกาหนดรูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บท และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเสนอเรื่อง
สาคัญที่จะครอบคลุมในเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาก่อนเริ่มจัดทาแผนแม่บทในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
15 กุมภาพันธ์ 2561
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เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล

วาระที่
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.5

ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล

ข้อเท็จจริง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดแนวทางการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล สรุปได้ดังนี้

การวางระเบียบ
 กาหนดให้คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเณฑ์และวิธีการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ทั้งนีใ้ นส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการของฝ่ายนิติบัญญติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประสานและปรึกษา
หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวนั้นด้วย

การรายงานสรุปผลการดาเนินการ
กรณียุทธศาสต์ชาติ สานักงานฯ เป็นผู้จัดทารายงาน เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบ ภายใน
เก้าสิบวันหลังจากได้รับรายงานจากหน่วยงานราชการ
กรณีแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ เป็นผู้จัดทารายงาน เสนอต่อที่ประชุมร่วม ประธานกรรการการปฎิรูปประเทศ เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบ ภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับรายงานจากหน่วยงานราชการ

องค์ประกอบของรายงาน
กาหนดให้รายงานผลการดาเนินการ อย่างน้อยต้องมีความก้าวหน้าของการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.5

ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล

การติดตาม และตรวจสอบ
 หากปรากฎว่าหน่วยงานของรัฐ ดาเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท หรือแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการ
กรณียุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ แจ้งหน่วยงานของรัฐทราบ ถึงความไม่ สอดคล้อง และเสนอแนะการปรับปรุง โดยให้หน่วยงาน
ปรับปรุงและแจ้งกลับ ภายในหกสิบวัน ทั้งนี้หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดทาฯ รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป
กรณีแผนการปฎิรูปประเทศ กาหนดให้ค ณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ประสานงานหรือปรึกษากับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อ แก้ไข
หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา และให้หน่วยราชการปฏิบัติตาม โดยมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
 ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือในกรณีมีเหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่อง ให้ สานักงานฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
 สานักงานฯ จัดให้มีวิธีการที่ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยใดไม่ดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บท หรือไม่ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถแจ้งเหตุ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

การเผยแพร่
สำนักงำนฯ เผยแพร่รำยงำนที่ได้รบั จำกหน่วยงำนของรัฐและรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปี ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ของสำนักงำน
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.5

ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
1 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ
ปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

90 วัน

45 วัน

15 วัน

ระบบ EMENSCR
web-based
applications

web-based
applications

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
Approve

สศช.
Server

15 วัน

15 วัน

รายงาน

สศช.
 ครม.
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ครม.

รัฐสภา

ภารกิจตาม พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ
2560 หมวด 3

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

NECTEC
15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ 4.5

ข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
สานักงานฯ เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล โดยมีแนวทางเบื้องต้น ดังนี้

1
2
3
4
5

จัดทาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการดาเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม โดยให้ ครม.
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ใช้ระบบสารสนเทศ ดังกล่าวในการ
ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ ตามระยะเวลาดังนี้
 หน่วยงานของรัฐ ต้องส่งรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุก 1 ปี และเพื่อเสนอรายงานต่อ คณะรัฐมนตรี รัฐสภาทราบ ภายใน 90 วัน
 หน่วยงานของรัฐ ต้ องส่ง รายงานผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศ ภายในระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด เพื่อจั ดทารายงานดังกล่ าว เสนอต่อ ครม.
ไม่ช้ากว่า 10 วัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ ครม. ต้องแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก 3 เดือน ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ
มอบหมายให้มีผู้แทนของหน่วยงาน ในการประสานการดาเนินการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผ่านระบบ Email และโทรศัพท์
คณะกรรมการที่มีความประสงค์จะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามในเชิงประจักษ์ จัดทาแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล ส่งให้สานักงานฯ รวบรวมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ

สานักงานฯ เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางสารสนเทศของสานักงานฯ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถแจ้งเหตุแก่ สานักงานฯ หากพบผล
การดาเนินการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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เรื่องเพื่อพิจารณา
การให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

วาระที่
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วาระ 4.6การให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ความเป็นมา

1
2

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
มีมติให้จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้

3
15 กุมภาพันธ์ 2561

ยุทธศาสตร ์ชาติ
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
“แผนแม่บทด้าน........”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน ...
“แผนพัฒนา........”

แผนความมั่นคง

“แผนปฏิบัติการด้าน ........... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)”

www.nesdb.go.th
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วาระ 4.6การให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ข้อเท็จจริง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ตรวจสอบแผนระดับที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และคาดว่าจะนาเสนอเพื่อ
พิจารณาในช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อจากนี้ พบว่ามีแผนดังกล่าวอยู่เป็นจานวนมากถึง 155 แผน ซึ่งอาจต้องเสนอของความเห็นจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตริของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อแผนในระดับที่ 3 ดังกล่าวเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สานักงานฯ เห็นควรกาหนดแนวทางการให้ความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
 มอบหมายให้สานักงานฯ พิจารณาจัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3 ดังกล่าว
ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 มอบหมายให้สานักงานฯ รายงานผลการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
15 กุมภาพันธ์ 2561
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เรื่องอื่น ๆ
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วาระ 4.4
1
คกก.จัดทายุทธศาสตร์ชาติ

2
มีปรับแก้ไข

1

จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งภายในวันที่ 24 มกราคม 61

สศช. จัดรับฟังความเห็น
** ภายใน 30 วัน (23 ก.พ.61)

ไม่มีปรับแก้
ปรับแก้ไข

เห็นชอบ

3
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใน 30 วัน

1. เส้นสีฟ้า กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
2. เส้นปะสีเหลือง กระบวนการจัดทาแผนแม่บท

เริ่มจัดทาแผนแม่บท
15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เสนอร่างแผนแม่บท

ร่างใหม่
ภายใน 180 วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
www.nesdb.go.th

2

เห็นชอบ

4

เห็นชอบ

3
ครม.

ให้ความเห็นชอบ
ส่งภายใน 30 วัน

สนช.

ให้ความเห็นชอบ
ส่งภายใน 30 วัน

นรม.

นาขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย
ภายใน 10 วัน

ปรับแก้ไข

ไม่เห็นชอบ

5

7
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นการตามขั
ตอนการดาเนิ
นการปฏิรูปาเนิ
ประเทศ
พ.ศ.ร2560
ข้อเท็การด
จจริาเนิ
ง ตาม
พ.ร.บ.้นแผนและขั
้นตอนการด
นการปฏิ
ูปประเทศ พ.ศ. 2560
วาระ 4.1

1 จัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านด าเนินการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
พร้อมทั้งดาเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560
สานักงานฯ ขอให้หน่วยงานราชการให้ความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
จานวน 55 หน่วยงาน ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานราชการ ใน
3 ลักษณะ คือ (1) ดาเนินการได้ทันที (2) ดาเนินการได้แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจ
(3) ขัดกับบทบาทภารกิจ

3

4

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่างแผนฯ
ดาเนินการพิจารณาความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับร่างฯ) ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับวันที่
24 มกราคม 2561 เป็นกรอบในการพิจารณา
 พิจารณาแล้วมีความสอดคล้องจะนาเสนอร่างแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
 หากคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีมติให้มีการแก้ไขปรับปรุง จะได้มีการ
พิจารณาผู้รับผิดชอบในการดาเนินการดังกล่าวต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2561

2

ที่ประชุมร่วมพิจารณาร่างแผนฯ
 เห็ น ชอบร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นต่ า ง ๆ ตามที่
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศเสนอ และให้ น าเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างแผนฯ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศ (ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน) และจะดาเนินการรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 หากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ร่ า งแผนปฏิ รู ป ประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการแก้ไขตามมติ
ดังกล่าว
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วาระ 4.1ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
การสร้างความมั่นคงในทุกระดับ
1 การเมือง

เศรษฐกิจขยายตัวอย่า ง
ต่อเนื่อง

เป็นคนในศตวรรษที่ 21
ที่สมบูรณ์

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคในสังคม

• เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง/
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (1)
• สร้างรัฐธรรมาธิปไตย (1)
บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน (5)

บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(4)

3. กฎหมาย

มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (4.5)

กลไกทางกฎหมายเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและขจัดความ
เหลื่อมล้าในสังคม (1.6)

4. ยุติธรรม

• ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (1)
• บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน (4)

อานวยความสะดวกทางคดีและ
การลดความเหลื่อมล้า (1.6)

5. เศรษฐกิจ

ปฏิรูปสถาบันด้านการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรม
(4.4)

เวลาการทางานที่ชัดเจนแน่นอน มี
ระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (8)

ปรับปรุงกลไกการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อม
ล้าของไทย (1)

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มั่นคงของประเทศ (2.1 // 2.4)
และความมั่นคงของประเทศ
(1.1)

15 กุมภาพันธ์ 2561

ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม
สร้างรัฐธรรมาธิปไตย (6)

2. บริหาร
ราชการแผ่นดิน

6. สิ่งแวดล้อม

การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และ
ขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ
ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน (1/2/4)
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วาระ 4.1ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน(ต่อ)
การสร้างความมั่นคง
ในทุกระดับ

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

7. สาธารณสุข

8. สื่อสาร

ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน (3.1)

9. สังคม

•

10. พลังงาน

•

11. ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

เป็นคนในศตวรรษที่ 21
ที่สมบูรณ์

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคในสังคม

ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ (5)

ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ (1.6)

ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
(3.6)
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อ (1.6)

ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน (4.5)

• ปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม
และการลงทุนด้านสังคม (2)
• ปฏิรูปโอกาสการพัฒนาสังคมโดย
สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
และการขับเคลื่อนสังคมด้วยจิต
สาธารณะ (6)

• ปฏิรูปการออม สวัสดิการ
สังคม และการลงทุนด้าน
สังคม (1)
• ปฏิรูปโอกาสการพัฒนาสังคม
โดยสนับสนุนให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง และการขับเคลื่อน
สังคมด้วยจิตสาธารณะ (3)

ปฏิรูปการบริหารจัดการพลังงาน
(4.3)
ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่
ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ฐานเศรษฐกิจพลังงาน (2.4)

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

ปฏิรูปการบริหารจัดการพลังงาน
(5.3 // 5.4)

• การป้องกันและเฝ้าระวัง

15 กุมภาพันธ์ 2561
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วาระ ศ4.1ผลการดาเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คณะ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและดาเนินการประชุมแล้วสรุปได้ ดังนี้
ลำดับ

คณะกรรมกำรปฏิรูป

จำนวนกำร
ประชุม

จำนวนกำร
ประชุม
6

คณะอนุกรรมกำร

1

ด้ำนกำรเมือง

33

คณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยดำเนินกำรตำมมำตรำ 18(3) แห่งพระรำชบัญญัติฯ

2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

31

3

ด้ำนกฎหมำย

29

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรมีสว่ นร่วมของประชำชนและหน่วยงำนของรัฐฯ

7

4

ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

34

คณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยดำเนินกำรตำมมำตรำ 18(3) แห่งพระรำชบัญญัติฯ

22

5

ด้ำนเศรษฐกิจ

11

-

6

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

24

7

ด้ำนสำธำรณสุข

28

คณะอนุกรรมกำรกำรมีสว่ นร่วมเพื่อกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยดำเนินกำรตำมมำตรำ 18(3) แห่งพระรำชบัญญัติฯ

8

ด้ำนสื่อมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ

23

9

ด้ำนสังคม

17

คณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยดำเนินกำรตำมมำตรำ 18(3) แห่งพระรำชบัญญัติฯ

3

10

ด้ำนพลังงำน

17

คณะอนุกรรมกำรกำรมีสว่ นร่วมของประชำชนและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องฯ

9

11

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

27

คณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยดำเนินกำรตำมมำตรำ 18(3) แห่งพระรำชบัญญัติฯ

9

-

-

-

4
3
-
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1
ลาดับ

การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

จานวน
การประชุม
(ครั้ง)

ค่าตอบแทนการประชุม
(บาท)

จานวน
การประชุม
(ครั้ง)

คณะอนุกรรมการ

1

ด้านความมั่นคง

11

717,000 คณะอนุกรรมการ ด้านความมั่นคง

2

ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการ
แข่งขัน

12

916,500

-

3

ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้า นการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

7

493,500

-

12

669,000

-

5

ด้ า นการสร้างการเติ บ โตบนคุ ณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
828,000 เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

6

ด้านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

5

361,500

65

3,861,000

4

รวม

ค่าตอบแทนการประชุม
(บาท)

18

435,000

10

294,000

28

729,000

รวม
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2

จานวนการประชุม
(ครั้ง)

ค่าตอบแทนการประชุม
(บาท)

ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

33
31

ด้านกฎหมาย

29

ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน

34
11

1,957,500
2,064,000
1,722,000
1,919,100
678,000

24

1,485,000

28

1,695,000

23

1,459,500

17
17

1,252,500
934,500

27
250

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

การดาเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูป

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวม

15 กุมภาพันธ์ 2561

คณะอนุกรรมการตามมาตรา
18(3) แห่งพ.ร.บ. แผนและ
ขั้นตอนฯ
คณะอนุกรรมการฯ

จานวนการประชุม
(ครั้ง)

ค่าตอบแทนการประชุม
(บาท)

8

246,750

คณะอนุกรรมการฯ

8

คณะอนุกรรมการฯ

29

186,750
914,250

คณะอนุกรรมการฯ

7

133,500

คณะอนุกรรมการฯ

4

109,500

คณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ

3
11

81,750
266,250

1,948,500

คณะอนุกรรมการฯ

14

424,500

17,115,600

รวม

68

2,369,250

www.nesdb.go.th

-

-

-
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วาระ 4.1การดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

เดือน พ.ย. 60
2-11 พ.ย.

12-18 พ.ย.

19-25 พ.ย.

1

ด้ำนกำรเมือง

-

2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

-

3

ด้ำนกฎหมำย

4
5

ด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ด้ำนเศรษฐกิจ

6

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

7

ด้ำนสำธำรณสุข

8

ด้ำนสื่อสำรฯ

9

ด้ำนสังคม

10

ด้ำนพลังงำน

11

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ

15 กุมภาพันธ์ 2561

-

เดือน ธ.ค. 60

-

26 พ.ย. – 2 ธ.ค.

25 เชียงใหม่

-

23 - 24
-

-

10-16 ธ.ค.

19 นครศรีฯ

30 ชุมพร

23 ชลบุรี

2 เชียงใหม่

17-23 ธ.ค.

13. กทม.
13 กทม.
18 กทม.
12 ตรัง
15 กทม.

7
14

7
ขอนแก่น

3-9 ธ.ค.

หมำยเหตุ
กทม. 1 ครัง้
กทม. 2 ครัง้

18 อุดรฯ

กทม. 1 ครัง้
ภูมิภำค 3 ครัง้
กทม. 3 ครัง้
กทม. 1 ครัง้

-

ภูมิภำค 5 ครัง้
กทม. 1 ครัง้

16 กทม.

2,7,9

14

23

28 30

7

-

18 กทม.

-

15 กทม.

24 อุดรฯ

30 นครศรีฯ

-

12 เชียงรำย

-

กทม. 8 ครัง้
ใหญ่ 1 ครัง้
ย่อย 7 ครัง้
ย่อย 8 ครัง้
ใหญ่ 3 ครัง้
ภูมิภำค 3 ครัง้ กทม. 1 ครัง้

28 กทม.

8 นครรำชสีมำ

13 นครสวรรค์

23 ระยอง

ภูมิภำค 3 ครัง้ กทม. 1 ครัง้

1

-

7 เชียงใหม่

14 สุรำษฎร์

9 ขอนแก่น

17 สงขลำ

20 กทม.

-

www.nesdb.go.th

4 6 (2 ครัง้ ) 7

11 (2 ครัง้ )

-

12

-

ภูมิภำค 4 ครัง้ กทม. 1ครัง้
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