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ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ
โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติก ารจัด ท ายุ ทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ บั ญ ญัติให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า ง ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก าหนด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยมติของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ขอบเขต
สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยอื่น ๆ
ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ
(๑) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
ประธานกรรมการ
(๒) นายปณิธาน วัฒนายากร
กรรมการ
(๓) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
กรรมการ
(๔) นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
(๕) นายสุวิทย์ สิมะสกุล
กรรมการ
(๖) นางอักษรศรี พานิชสาส์น
กรรมการ
(๗) นายบรรสาน บุนนาค
กรรมการ
(๘) นางบุษยา มาทแล็ง
กรรมการ
(๙) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
กรรมการ
(๑๐) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
กรรมการ
(๑๑) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
กรรมการ
(๑๒) นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
กรรมการ
(๑๓) พลตารวจโท สราวุฒิ การพานิช
กรรมการ
(๑๔) นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
กรรมการ
(๑๕) นายวิโรจน์ นรารักษ์
กรรมการและเลขานุการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หนา้ ๓๓
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๒. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ขอบเขต
การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การอานวยความสะดวกในทางธุรกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการณ์
(๑) นางอรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการ
(๒) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
กรรมการ
(๓) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
กรรมการ
(๔) นายธฤต จรุงวัฒน์
กรรมการ
(๕) นายวิบูลย์ คูสกุล
กรรมการ
(๖) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
(๗) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม
กรรมการ
(๘) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการ
(๙) นายศักดา ธนิตกุล
กรรมการ
(๑๐) พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท
กรรมการ
(๑๑) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
(๑๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
(๑๓) นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขอบเขต
คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต
การกีฬา แรงงาน นันทนาการ ทรัพยากรมนุษย์
(๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
(๒) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
กรรมการ
(๓) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ
(๔) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการ
(๕) นายวรเวศม์ สุวรรณระดา
กรรมการ
(๖) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
(๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
(๘) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
กรรมการ
(๙) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ
(๑๐) นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ
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(๑๑) นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
กรรมการ
(๑๒) นางชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการ
(๑๓) นายเฉลิมพล ปุณโณฑก
กรรมการ
(๑๔) นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ขอบเขต
ความเป็น ธรรมในสังคม การกระจายรายได้ ความยากจน ผู้สูงวัย คนด้อยโอกาส
บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน
(๑) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานกรรมการ
(๒) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
กรรมการ
(๓) นายพลากร วงค์กองแก้ว
กรรมการ
(๔) นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
(๕) นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ
กรรมการ
(๖) นายศิริชัย ไม้งาม
กรรมการ
(๗) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
กรรมการ
(๘) นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการ
(๙) นายธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการ
(๑๐) นางธนวดี ท่าจีน
กรรมการ
(๑๑) นางวณี ปิ่นประทีป
กรรมการ
(๑๒) นายเอนก มีมงคล
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต
ทรัพยากรน้า พลังงาน ภาวะโลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๑) นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานกรรมการ
(๒) นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการ
(๓) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ
กรรมการ
(๔) นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ
(๕) นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
กรรมการ
(๖) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
(๗) นายสุวัช สิงหพันธุ์
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง
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(๘) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
(๙) นางสาวลดาวัลย์ คาภา
กรรมการ
(๑๐) พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข
กรรมการ
(๑๑) นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ขอบเขต
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ
ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาประเทศ การพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม (ต ารวจ อั ย การ ศาล
ทนายความ ราชทัณฑ์) บทบาทภาครัฐในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการ
(๒) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
กรรมการ
(๓) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
(๔) นายภักดี โพธิศิริ
กรรมการ
(๕) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
กรรมการ
(๖) นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการ
(๗) นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
(๘) นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ
(๙) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
กรรมการ
(๑๐) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
กรรมการ
(๑๑) นายศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ
(๑๒) นางเมธินี เทพมณี
กรรมการ
(๑๓) นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
กรรมการ
(๑๔) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ
(๑๕) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจานวนที่จะพึงมีตามที่กาหนดในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมีมติ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ หรือย้ายรายชื่อกรรมการไปอยู่ในด้านอื่นซึ่งมีความเหมาะสม
และจาเป็น รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้นและที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป มีหน้าที่
และอานาจดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิ บัติหน้าที่ตามที่
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คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย โดยให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่
๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๕ โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนค่ า ใช้ จ่ า ย และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

